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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Όλοι έχουν δικαίωμα στην διασκέδαση 

 
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ‘’ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.’’, σεβόμενος το καταναλωτικό κοινό και 

αναγνωρίζοντας ότι αυτό είναι που στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει τις 

επιχειρήσεις του κλάδου, αντί για ένα μεγάλο ‘’ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ’’ σκέφτηκε κάτι πιο 

πρωτοποριακό. 

 

Θα κυκλοφορήσει την κάρτα ‘’PASKEDI MEMBER CARD’’, αρχικά σε 

ποσότητα 50.000. Το μέγεθος, το σχήμα και η ποιότητα θα είναι όπως οι 

τραπεζικές πιστωτικές κάρτες. 

Με αυτή την κάρτα θα μπορούν οι καταναλωτές Έλληνες και ξένοι (τουρίστες – 

αλλοδαποί, ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. βρίσκεται σε επαφή με όλους τους tour operators του 

εξωτερικού), να διασκεδάζουν στα χιλιάδες καταστήματα, χειμώνα-καλοκαίρι 

(φαγητό και ποτό), μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. σε όλη την Ελλάδα, με έκπτωση 10-

20% επί του τιμοκαταλόγου. Οι ίδιες εκπτώσεις θα ισχύουν και για κοσμικές 

εκδηλώσεις (γάμοι, βαπτίσεις κλπ.) σε πολυτελείς αίθουσες δεξιώσεων. Το 

service και η ποιότητα θα είναι άριστη, διότι τα μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. είναι 

συνειδητοποιημένοι επιχειρηματίες πολλών ετών, γνωρίζοντας πως με κάθε 

σοβαρή καταγγελία καταναλωτή (κακό service, άσχημη συμπεριφορά, επικίνδυνα 

τρόφιμα και ποτά, τεκμηριωμένη από πάσης πλευράς), αμέσως διαγράφονται και 

η καταγγελία κοινοποιείται. 
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

1) Οι αντίστοιχες κάρτες θα παραχωρούνται από τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. ή από 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του σε όλη την Ελλάδα ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ. 

2) Οι κάρτες θα επιδεικνύονται διακριτικά πριν την παραγγελία για να γίνονται οι 

αντίστοιχες εκπτώσεις και θα τηρείται απόλυτη εχεμύθεια. 

3) Το όλο πρόγραμμα θα είναι σε ισχύ από 1 Μαϊου 2007. Γι’ αυτό 

παρακαλούνται όλοι οι καταναλωτές (μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και Εξωτερικού) 

να δηλώσουν άμεσα την συμμετοχή τους, διότι απαιτείται πολύ δουλειά και ο 

χρόνος είναι περιορισμένος. Λεπτομέρειες και δηλώσεις συμμετοχής στα 

τηλέφωνα 2310 237250, FAX 2310 237250, e-mail info@paskedi.gr, 

ταχυδρομικώς ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. Αντωνίου Καμάρα 3 54621 Θεσσαλονίκη. Στην 

πορεία θα ανοιχθούν και άλλες τηλεφωνικές γραμμές. 

4) Οι λίστες των επιχειρήσεων – μελών του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. σε όλη την Ελλάδα, 

που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα δημοσιεύονται σε ένθετο του μηνιαίου 

ποικίλης ύλης περιοδικού του με διακριτικό τίτλο ‘’Τρώγοντας & Πίνοντας’’, 

που από τον Απρίλιο 2007 θα κυκλοφορεί  σε 80.000 φύλλα για όλη την Ελλάδα, 

υποστηριζόμενο από μεγάλους χορηγούς. 

5) Όλες οι κάρτες θα είναι προσωπικές, με τα στοιχεία του κατόχου, αριθμημένες 

και θα υπάρχουν στο πίσω μέρος ΧΟΡΗΓΟΣ ή ΧΟΡΗΓΟΙ. 

6) Όλοι οι κάτοχοι καρτών θα είναι προσκεκλημένοι στα events και happening 

που κάθε μήνα θα διοργανώνει και εγκαίρως θα ανακοινώνει (και την 

χωρητικότητα) ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.  

 

…Και πάλι σας ‘’ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ’’ αγαπητοί μας καταναλωτές, 

αναμένοντας την αθρόα συμμετοχή σας. 

 

 

                                  Για το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 

 

Νίκη Κωνσταντίνου                                                                Σάββας Παυλίδης 

Πρόεδρος                                                                               Γενικός Γραμματέας 
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