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Υπόψη  Γενικής  Διεύθυνσης 

 

                       Η ίδρυση στο κατάστημά σας Λέσχης  Καπνιστών            

ως νόμιμη λύση στο πρόβλημα της ΚΑΠΝΟΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ                 και                       

ως αποτελεσματική εφαρμογή marketing  για  προσέλκυση ΝΕΑΣ  ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 

                                      Αγαπητέ  Κύριε / Κυρία  , 

                                      Μπορεί ο Νόμος – για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στα 

καταστήματα καφεστίασης  κλπ. επαγγελματικούς χώρους – να μην εφαρμόζεται με την ίδια 

αυστηρότητα ( όπως συνέβαινε κατά το αρχικό διάστημα της ισχύος του ) , πλην όμως  κάθε 

σοβαρή επιχείρηση οφείλει πλέον περισσότερο να προφυλάσσει τους πελάτες της από 

ενδεχόμενους κινδύνους  -  όπως αυτός της επιβολής εις βάρος τους προστίμων «καπνίζοντος 

εντός καταστήματος» . Προφανώς , ένας τέτοιος κίνδυνος είναι δυνατό να προκύψει ανά 

πάσα στιγμή – τυχαία ή μη  ( από έκτακτους ελέγχους , καταγγελίες κ.α. ) . Που , φυσικά , σε 

τέτοιες περιπτώσεις , αυτό θα προκαλεί κάθε φορά μεγάλες διαρροές της πελατείας σας . 

                                        Εν σχέσει με τον πιο πάνω σοβαρό επαγγελματικό κίνδυνο-πρόβλημα , 

το ΝΟΜΙΚΟ  τμήμα  της Εταιρίας μας έχει ήδη τεκμηριώσει νόμιμη λύση που είναι 

αποτελεσματικά εφαρμόσιμη και στην πράξη . Με λίγα λόγια , αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 



αναγνώρισης  στο κατάστημά σας  ‘ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ’ , η οποία ιδρύεται ( με δική μας 

φροντίδα για λογαριασμό κάθε μιας επιχείρησης που αναλαμβάνουμε επ’ αυτού ) με επίσημη 

διαδικασία που εγγυάται την αποτελεσματικότητα της εν λόγω νομικής κατοχύρωσης .  

                          Ας σημειωθεί στο σημείο αυτό , ότι η απαιτούμενη εν προκειμένω διαδικασία 

δεν προυποθέτει κάποια τροποποίηση της υπάρχουσας στην επιχείρησή σας νομικής 

κατάστασης – όπως της άδειας λειτουργίας της κλπ.        Επίσης , για την ολοκλήρωσή της 

χρειάζονται λίγες μόνο μέρες , εσείς δε ορίζετε και την επιθυμητή εκ μέρους σας διάρκεια 

που θα ισχύει στο κατάστημά σας το εν λόγω νομικό καθεστώς . 

                            Έτσι , θα δικαιούστε – από την πρώτη κιόλας μέρα ίδρυσης της δικής σας Λ.Κ. – 

να επωφελείστε από την υπόψη κάλυψη που σας εξασφαλίζουν οι ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

της Εταιρίας μας , μπορώντας μάλιστα να έχετε σημειωμένη στην είσοδο του καταστήματός 

σας τη δυνατότητα των εισερχόμενων για ελεύθερο κάπνισμα . Για παράδειγμα , κάτω από 

τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησής σας και τη νομική επισημείωση «Λέσχη Καπνιστών» , 

μπορείτε να τονίζετε – ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  - ‘ εδώ καπνίζουμε και με το Νόμο ! ‘  

ή οποιαδήποτε άλλη σχετική φράση της αρεσκείας σας . 

 

      #  ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ 

Για όλες τις διαδικασίες ίδρυσης : 500 Eυρώ , πλέον ΦΠΑ                                                                                      

( Με την ανάθεση της σχετικής υπόθεσης προκαταβάλλετε το 1/3 του πιο πάνω ποσού , η δε 

εξόφλησή του γίνεται με την παράδοση σε σας των επίσημων νομιμοποιητικών ίδρυσης της 

δικής σας Λέσχης Καπνιστών )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πρόσθετες – προαιρετικές – υπηρεσίες μας (ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ MARKETING) 

για την οργάνωση της δικής σας Λ.Κ. ως μέσου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

                            Με τις εν λόγω υπηρεσίες μας , απολύτως εξειδικευμένες στο αντικείμενο 

της υπόψη εταιρικής μας δραστηριοποίησης , υποστηρίζουμε αποτελεσματικά τους πιο πάνω 

στόχους σας – να αξιοποιήσετε,δηλαδή,τη λειτουργία στο κατάστημά σας ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ 

προς την κατεύθυνση ανάπτυξης νέου πελατολογίου ( συμπεριλαμβανόμενης και της 

διατηρησιμότητας της υπάρχουσας πελατείας σας , φυσικά ) . 

Πράγματι , η δυνατότητα που σας παρέχει η ίδρυση τέτοιας Λέσχης – να ορίζετε ως ‘ Μέλη ‘ 

της τους καπνίζοντες πελάτες σας – επιτρέπει την υιοθέτηση διάφορων «προνομίων» και 

γενικότερων κινήτρων για τους εγγραφόμενους ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ  στη δική σας Λ.Κ.                      

Για παράδειγμα, τα μέλη της Λέσχης σας μπορεί να δικαιούνται ορισμένες ‘ειδικές 

προσφορές’ εκ μέρους της επιχείρησής σας / να συμμετέχουν , κατά προτεραιότητα , σε 

διάφορες εκδηλώσεις που θα διοργανώνετε στο χώρο σας ως Λέσχη Καπνιστών και , 

γενικότερα , όποια άλλα «οφέλη» θεωρείτε εσείς πιο ελκυστικά για τα μέλη της . 

                    Άλλωστε , σε κάθε περίπτωση , η ύπαρξη ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ  εντάσσεται στα βασικά 

προαπαιτούμενα λειτουργίας στο κατάστημά σας τέτοιας Λέσχης ( χωρίς , όμως , υποχρέωση 

των πελατών σας να δηλώσουν τα ατομικά τους στοιχεία , αφού η αρχική κάρτα τους θα 

είναι ‘αριθμοδοτημένη’  και όχι ονομαστική ) . 

          #  ΚΟΣΤΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  MARKETING 

                Ενόψει ότι οι εν λόγω υπηρεσίες μας είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ για εσάς , κατά κανόνα τις 

κοστολογούμε με  ‘εξατομικευμένη’  προσφορά της Εταιρίας μας ( ύστερα από καταγραφή 

των δικών σας προτιμήσεων και προτεραιοτήτων σχετικά με το παρόν θέμα οργάνωσης & 

προβολής της ΛΚ του καταστήματός σας )  

 

 

                                                   



 

 

                                                  Εφόσον τις πιο πάνω διαθέσιμες υπηρεσίες μας προεκτιμάτε ως 

ενδιαφέρουσες κατ’ αρχήν , μπορείτε να συνεννοηθείτε με τον συνεργάτη της Εταιρίας μας 

που θα επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά τις επόμενες μέρες , προκειμένου να κανονιστεί 

στο χώρο σας μια ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΞΟΔΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΑΣ  σχετικά με τις επιθυμητές 

εκ μέρους σας διευκρινίσεις κλπ. συναφείς σχετικές λεπτομέρειες ( χωρίς – εννοείται – καμία 

απολύτως δέσμευσή σας για αποδοχή των παρεχόμενων υπηρεσιών μας ) . 

 

                                                   Με ιδιαίτερη εκτίμηση ,  

 

 

                                       Γιάννης  Ζαρκωτός , σ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ                                                            

                                                       Διευθύνων  Σύμβουλος 

 

 

 

 

 

 

 


