
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ, 
ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ! 
 
 

 

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ 

 

Γιατί ερχόμαστε εμείς σ΄ αυτούς, 
σε όποιο μέρος της Ελλάδας κι΄αν βρίσκονται! 

 
 

 Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι: 
 
 

1. Να μας υποδείξουν το χώρο (π.χ. καφετέρια, εστιατόριο κτλ.) στην γειτονιά 

τους με σάλα για 30 καθήμενους που να διαθέτει προτζέκτορα ή τηλεόραση 

42΄΄.  

2. Να ενημερωθούν οι συνάδελφοί τους, στην ίδια περιοχή με αυτούς, ώστε να 

συμπληρώνεται γκρουπ 30 το πολύ ατόμων / σεμινάριο  (εργοδότες και 

εργαζόμενοι συνολικά).  

3. Να έρθουν σε επαφή μαζί μας.  
 
 

 Τι κερδίζουν; 
 

1. Αποφεύγουν μετακίνηση (για 2 ημέρες) στο κέντρο των πόλεων ή σε άλλο 
νησί, όπου συνήθως βρίσκονται οι αίθουσες των διάφορων Κέντρων 
Εκπαίδευσης. 

2. Εξοικονομούν χρόνο και χρήμα αφού, δεν λείπουν από την επιχείρησή τους ή 
δεν απομακρύνονται από την έδρα τους και δεν ξοδεύουν χρήματα για τις 
μετακινήσεις 2 ημερών. 

3. Τα έσοδα των παραγγελιών 30 ατόμων Χ 2 ημέρες (καφές, ποτά, αναψυκτικά, 
τοστ κτλ.), παραμένουν στην τοπική κοινωνία. 

4. Δεν στριμώχνονται στα θρανία, αλλά κάθονται αναπαυτικά και απολαμβάνουν 
το σεμινάριο, σ΄ ένα ευχάριστο περιβάλλον. 

5. Η εξέταση του ΕΦΕΤ, για την κυρίως πιστοποίηση, μπορεί να γίνει και αυτή 
στον τόπο τους και να μη χρειαστεί να ταξιδέψουν και πάλι, 10 ημέρες μετά το 
τέλος του σεμιναρίου, στο κτίριο διοίκησης του ΕΦΕΤ.  

 

Και όλα αυτά, στην προνομιακή τιμή των 65 ευρώ, ανά άτομο 
συμμετοχής, την πιο ανταγωνιστική της αγοράς! 

 

Ενημερώστε τους Δημότες σας να 
απολαύσουν το σεμινάριο,  

χωρίς μετακινήσεις και χάσιμο 
χρόνου! 

 

ΠΑ.Σ.ΚΕ.ΔΙ. 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 
Χειμάρρας 30, Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310932420 / Fax: 2310932431 
Email: paskedi@paskedi.gr 
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