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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 
 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ‘150.000’ 

ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 
 

Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. βρίσκεται σε διαδικασία οργάνωσης του κλαδικού 

περιοδικού ‘150.000’ 
και ανακοινώνει την δυνατότητα να συμπεριλάβει ορισμένες συνεντεύξεις 

επιχειρηματιών – προμηθευτών του κλάδου. 

Η πρώτη του έκδοση θα είναι 20.000 φύλλα 

Με σκοπό να ανέβει στα 60.000 μέχρι τον Ιούνιο 2006, 

Ενώ τελικός στόχος είναι τα 150.000 φύλλα. 

Ο χώρος θα είναι από μια έως δυο σελίδες και εκτός από τις 

ερωταπαντήσεις  

θα μπορεί να περιλάβει και φωτογραφίες. 

Όσοι επιχειρηματίες ή Διευθύνοντες επιχειρήσεις επιθυμούν να 

παρουσιάσουν 

την επιχείρηση τους στο περιοδικό ‘150.000’ εντελώς δωρεάν 

παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας για να οργανώσουμε 

χρονικά την συνέντευξη και την φωτογράφηση. 

 
Τηλ. 801 11 24 24 24 (ώρες 9.00 πμ – 15.00 μμ) 
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************************************** 
Greeklish 

 
ANAKINOSI TOU PA.S.K.E.DI. 

 

ANAFORIKA ME TO PERIODIKO ‘150.000’ 

TOU KLADOU ESTIASIS & DIASKEDASIS 

 
O PA.S.K.E.DI. vriskete se diadikasia organosis tou kladikou periodikou ‘150.000’ 

Ke anakinoni tin dinatotita na simperilavi orismenes sinentefksis epixirimation – 
promithefton tou kladou. 

H proti toy ekdosi tha ine 20.000 filla me skopo na anevi sta 60.000 filla ton 

Iounio tou 2006 kai me teliko stoxo ta 150.000 filla. 
O xoros tha ine mia eos dio selides ke ektos apo tis erotapantisis 

tha bori na perilabi ke fotografies. 
Osoi epixirimaties h diefthinontes epixirisis epithimoun na parousiasoun 

tin epixirisi tous sto periodiko ‘150.000’ entelos dorean 
parakalounte na epikinonisoun mazi mas gia na organosoume 

Xronika tin synentefksi kai tin fotografisi. 

 

Τel. 801 11 24 24 24 (ores 9.00 am – 15.00 pm) 

E-mail:  paskedihellas2004@yahoo.gr  

 
Περισσότερες πληροφορίες:  

http://www.paskedi.gr/adminpages/NewsLetter.aspx?ID=45  

 
Perissoteres plirofories 

http://www.paskedi.gr/adminpages/NewsLetter.aspx?ID=45  

 

mailto:paskedihellas2004@yahoo.gr
mailto:paskedihellas2004@yahoo.gr
mailto:paskedihellas2004@yahoo.gr
mailto:paskedihellas2004@yahoo.gr
http://www.paskedi.gr/adminpages/NewsLetter.aspx?ID=45
http://www.paskedi.gr/adminpages/NewsLetter.aspx?ID=45
http://www.paskedi.gr/adminpages/NewsLetter.aspx?ID=45
http://www.paskedi.gr/adminpages/NewsLetter.aspx?ID=45


 

B 
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ‘150.000’ 
 

ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 
 

Το περιοδικό ‘150.000’ του κλάδου Εστίασης και Διασκέδασης 

Είναι το περιοδικό μέσω του οποίου θα ενημερώνονται τουλάχιστον 

150.000 επαγγελματίες του κλάδου σε όλη την Ελλάδα. 

 

Θα καλύπτει θέματα που θα αφορούν: 

 

 

Εστιατόρια  

Καφετέριες  

Αναψυκτήρια  

Κέντρα Διασκέδασης  

Κυλικεία  

Οινομαγειρεία  

Ταβέρνες  

Ψαροταβέρνες  

Ψητοπωλεία  

Οβελιστήρια  

Πιτσαρίες  

Κυλικεία Μεγάρων-Σχολείων- 

   Δημοσίων Θεαμάτων – Ιδρυμάτων - Κλινικών  

Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν Συνεστιάσεις  

Λέσχες  

Καφενεία  

Internet Café  

Καταστήματα Αναψυχής  

Μπαρ  

Ανοιχτά Μπαρ  

Σνακ Μπαρ  

Ζυθοπωλεία / Μπυραρίες  

Fast Food  

Κινητές Καντίνες  

Αυτόματοι Πωλητές  

Κρεπερί  

Μπουγατζάδικα  

Κρουαζιερόπλοια - Πλοία Γραμμών  

 

 

Με λογιστικά – φοροτεχνικά νέα, νομικές συμβουλές, ασφαλιστικά θέματα 

Ταμείων ΤΑΕ και ΙΚΑ, θέματα προστίμων, Ε.Φ.Ε.Τ., Ε.Ο.Τ., Υπουργείου 

Οικονομικών, Υπουργείου Εμπορίου, Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, 

Επιχορηγήσεων και προγραμμάρων ΕΕ, HACCP αλλά και θεμάτων 

προμηθευτών του κλάδου, παρουσιάσεις επιχειρήσεων, νέων προϊόντων, 

προσφορών κλπ που θα καλύπτουν το 40% του χώρου. 

 

Θα ξεκινήσει με 20.000 φύλλα και σταδιακά θα σκαρφαλώνει προς τα 

150.000 φύλλα. 

 

Κάθε τεύχος θα υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. μόνιμα 



και θα μπορούν να το επισκέπτονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι ανεξάρτητα 

αν το τεύχος έχει περάσει. 

 

Οι συνεντεύξεις των επιχειρηματιών (μέχρι τρεις τον μήνα) θα είναι 

δωρεάν, θα καλύπτουν μια έως δυο σελίδες κειμένων και κάποιες 

φωτογραφίες (του επιχειρηματία ή Διευθύνοντος και της επιχείρησης). 

 

Στον τομέα των διαφημίσεων ο κάθε επιχειρηματίας πρέπει να επικοινωνεί 

με το τμήμα διαφημίσεων του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. και ανάλογα με τις επιθυμίες 

του για παρουσίαση της επιχείρησης, των προϊόντων ή των υπηρεσιών θα 

του δίδεται η προσφορά του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 

 

Για επικοινωνία 

 

Τηλ. 801 11 24 24 24 (9.00 – 15.00) 

E-mail: paskedihellas2004@yahoo.gr  

 

www.paskedi.gr  
 

ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ  

ΜΟΝΙΜΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ  
ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ 1.000.000 ΑΤΟΜΩΝ 
ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ!!! ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΜΕΣΑ;; 

 

365 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ!!! 
 

PERMANENT ‘PAS.K.E.DI.’ EXHIBITION  
 

(ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ!!) 
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