
 
 
 
 

 
 
 
 

Συνδεθείτε  
δ ιαδικτυακά,  με ιώστε 
τα κόστη  και  δώστε 

αξία στην ενημέρωση!  
 

 
 

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ, 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ !  

 
Απελευθερωθείτε  από 
τα έξοδα διαφήμισης 

και  με ιώστε στο 
ελάχιστο το κόστος 

διακίνησης της 
αλληλογραφίας.  

 
 

 

 

Προβληθείτε διαδικτυακά και αναπτύξτε 
τις εργασίες σας! 

 

Τι σας προσφέρει; 
ΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης & Διασκέδασης 
(ΠΑΣΚΕΔΙ) απευθύνεται σ΄ όλους εσάς τους προμηθευτές και σας δίνει την 

ευκαιρία να αξιοποιήσετε στο μέγιστο, 
 τις δυνατότητες προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών σας. 

 
Με την πανελλήνια εμβέλειά του και το κύρος που διαθέτει, έχει δημιουργήσει 
και σας προσφέρει ένα φιλόξενο χώρο, όπου θα μπορείτε να προβληθείτε και 

να επικοινωνήσετε με χιλιάδες καταστήματα εστίασης και διασκέδασης, σε 
όλη την Ελλάδα.  

 
 

Ο δικτυακός τόπος www.paskedi.org, αποτελεί χώρο συνάντησης 
καταστηματαρχών εστίασης, προμηθευτών και καταναλωτών. Είναι δική σας 

επιλογή, να διαλέξετε το είδος και τον τρόπο που θα θελήσετε να 
προβληθείτε. 

 
Εμείς, σας προσφέρουμε την πιο σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να μπορέσετε 

να την αξιοποιήσετε προς όφελος δικό σας. 
 

Τι κερδίζετε; 
 

• Άμεση πρόσβαση σε μια τεράστια αγορά. 
• Ταχύτατη και ανέξοδη ενημέρωση των εν δυνάμει αγοραστών 

(χιλιάδες καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος), για τα 
προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες σας και  

την τιμολογιακή σας πολιτική. 
• Δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με κάθε ενδιαφερόμενο για 

παροχή επιπλέον πληροφοριών, είδους προσφορών κτλ. 
• 24ωρη και πανελλήνια προβολή 
•  Αύξηση πελατολογίου 
• Συγχρονισμό με ανταγωνιστές σας που δήλωσαν συμμετοχή 
• Προβολή σε χώρο που αφορά μόνο την συγκεκριμένη αγορά 
• Μαζική ενημέρωση καταστηματαρχών εστίασης για νέα προϊόντα σας 

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια πληρέστερη ενημέρωσή σας. 
 
 

Ηλεκτρονικός κατάλογος προμηθευτών 
καταστημάτων εστίασης & διασκέδασης 

Στο Νέο Portal του ΠΑΣΚΕΔΙ 
www.paskedi.org 

 

ΠΑ.Σ.ΚΕ.ΔΙ. 
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ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 
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