www.paskedi.gr
ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
& ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ)
Βλέπε ως
http://www.athinorama.gr/
Πρόσθετα στοιχεία για την πρώτη σελίδα.
1)
Δυνατότητα για μικρή, μεσαία, μεγάλη γραμματοσειρά.
2) Στείλτε αυτή τη σελίδα με e-mail σε φίλους σας.
3) Ραδιοφωνικοί Σταθμοί όλης της χώρας με link ως
http://www.athinorama.gr/radio/
4) Τηλεοπτικοί Σταθμοί όλης της χώρας με link ως
http://www.athinorama.gr/tv/
5) Mετρητής για on-line χρήστες, μέλη, επισκέπτες, συνολικές επισκέψεις.
6) Ψηφοφορίες (τουλάχιστον 5 θέματα με απλό κλικ) που θα εναλλάσσονται.
7) Μηχανή αναζήτησης ΠΑΣΚΕΔΙ, GOOGLE, YAHOO.
8) Το Ηλεκτρονικο Περίπτερο του Ελληνικού Τύπου ως
http://www.in.gr/kiosk/
9) Δωρεάν News letter (Με την εισαγωγή του e-mail τους). Τα News
Letter που θα φεύγουν από εμάς να είναι της μορφής ως
http://www.athinorama.gr/issues/1788/newsletter/newsletter.a
spx
10)
Πνευματικά Δικαιώματα site (θα δοθεί από εμάς)
11)
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (θα δοθεί από εμάς).
12)
Εντός πλαισίου κείμενο που να τρέχει αργά – αργά για
σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου. Να είναι δυναμικό και να
μπορεί ο χρήστης να κλικάρει σταματώντας την συνεχόμενη ροή
στο θέμα που θέλει.
Ο καιρός σε όλη την Ελλάδα. http://www.meteo.gr/
13)
Εορτολόγιο ποιοι Γιορτάζουν σήμερα με link ως
http://www.eortologio.gr
14)
Να υπάρχει ειδικός χώρος για Ευχές στην πρώτη σελίδα με
banner.
15)
Το site εκτός από Ελληνικά θα έχει και τις εξής άλλες
γλώσσες Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Αλβανικά, Ρώσικα, Κινέζικα.
Να μπουν οι ανάλογες Σημαίες επάνω-επάνω.
16)
Στην πρώτη σελίδα να προβλεφθεί χώρος για είσοδο μελών
με κωδικό πρόσβασης user name, password

ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ( Τα link σε πλαίσιο)
1) Home
2) ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. (Υποσελίδες Σκοπός – Ιστορικό – Πανελλαδική Δύναμη

– Θέσεις – Καταστατικό – Δ.Σ. – Εκπαίδευση & Κατάρτιση –
Εκπρόσωποι ανά την Ελλάδα – Επιτεύγματα – Εταιρικά Έντυπα –

Εγκαταστάσεις – Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη - Στελέχη ) (
Επισυνάπτεται αρχείο με τα κείμενα)
Νομοθεσία (Οικονομικά-Φορολογικά - Αγορανομικά - Υγειονομικά - ΕΦΕΤ - Άδειες
καταστημάτων Υ.Ε.

- ΑΕΠΙ - GRAMMO-ΕΡΑΤΩ-ΑΠΟΛΛΩΝ - Δημόσια Τάξη-Αστυνομία
- Πυροπροστασία – Πολιτισμός & Τουρισμός –
Επιθεώρηση Εργασίας& Εργατικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ – ΟΑΕΔ & Προσλήψεις – ΟΤΑ & Δημοτική
Αστυνομία - Πολεοδομία - ΥΠΕΕ (ΣΔΟΕ) – Περιβάλλον & Αιγιαλός - Κινητές Καντίνες &
Λαϊκές - Περίπτερα - Διάφορα )
Ενοικιοστάσιο

1) Γραφείο Τύπου ( Υποσελίδες SOS Ειδήσεις - Νέα – Ανακοινώσεις –

Δελτία Τύπου – Συνεντεύξεις - Δραστηριότητες (Υποσελίδες
Εκδηλώσεις - Επισκέψεις – Ημερίδες – Events ) – Παρεμβάσεις
Υπομνήματα – News Letter – Γράφουν για μας – Η εφημερίδα μας –
Αρχείο Άρθρων – foto gallery – video gallery ).
2) Ενημέρωση Κλάδου (Υποσελίδες Εκπαίδευση – Σεμινάρια –
Χρηματοδοτικά Προγράμματα – Ασφάλεια Κλάδου).
3) Μέλη του Κλάδου. (Υποσελίδα Εγγραφή Μελών – Παρουσίαση
Μελών - Εκπτώσεις, Προσφορές – Events, Εκδηλώσεις ). Με το κλικ
στο Εγγραφή Μελών να ανοίγει σελίδα με πίνακα που θα ζητά τα
εξής στοιχεία. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ –ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Τ.Κ.- ΠΟΛΗ – ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ- ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX – ΚΙΝΗΤΟ – WEB SITE – Ε-ΜAIL –
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ – ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ (ΣΑΛΑ)
(ΚΟΥΖΙΝΑ) – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΝΟΥ (Χώρος για κειμενάκι) – ΤΙΜΗ
ΜΕΝΟΥ – ΤΙΜΗ ΠΟΤΟΥ – ΤΙΜΗ ΦΙΑΛΗΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (Εντός) (Εκτός) – ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ –
ΑΝΟΙΚΤΑ (π.χ. Όλο το χρόνο) – ΚΛΕΙΣΤΑ (π.χ. 1/10/2006 Έως
31/03/2007) – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΤΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΛΕΙΣΤΑ- ΕΙΔΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ- ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ - ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ( Χώρος αρκετός )
Πινακας για τοποθέτηση φωτογραφιών. Να υπάρχει πρόβλεψη για
χρήση τραπεζικής κάρτας και δυνατότητα ίσως τριών διαφορετικών
επιλογών. Με το κλικ στο Παρουσίαση Μελών να εμφανίζεται ο
χάρτης http://www.who-is.gr/map.php και να εμφανίζονται τα μέλη στον
Γεωγραφικό τόπο που πρέπει ως http://www.eexodos.net/gre/entertainment.php με το κλικ σε κάποιο
γεωγραφικό διαμέρισμα π.χ. Ρόδος να ανοίγει ως http://www.eexodos.net/gre/entertainment_area.php?aa=15 Οι φωτογραφίες
και το υλικό που θα βάζουν τα εγγραφόμενα μέλη να εμφανίζεται
ως http://www.e-exodos.net/gre/entertainment_area.php και
κάνοντας κλικ επάνω στην φωτογραφία να ανοίγει ως
http://www.e-exodos.net/c/alladin/ , δηλαδή μια δική του σελίδα
μέσα από την δική μας. Επίσης να υπάρχει ειδικά για Αθήνα και
Θεσσαλονίκη ‘’ Ειδικό κλικ για Επιλέξτε Περιοχή όπου θα υπάρχουν
όλες οι περιοχές ‘’. Βλέπε ως :
http://www.athinorama.gr/nightlife/data/areas/default.asp?id=
1020 . Τα επαγγέλματα του κλάδου είναι
Εστιατόρια
Καφετέριες
Αναψυκτήρια

Κέντρα Διασκέδασης
Κυλικεία
Οινομαγειρεία
Ταβέρνες
Ψαροταβέρνες
Ψητοπωλεία
Οβελιστήρια
Πιτσαρίες
Κυλικεία Μεγάρων-Σχολείων-Δημοσίων Θεαμάτων-ΙδρυμάτωνΚλινικών
Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν Συνεστιάσεις
Λέσχες
Καφενεία
Internet Café
Καταστήματα Αναψυχής
Μπαρ
Ανοιχτά Μπαρ
Σνακ Μπαρ
Ζυθοπωλεία / Μπυραρίες
Fast Food
Κινητές Καντίνες
Αυτόματοι Πωλητές
Κρεπερί
Μπουγατστζίδικα
Κρουαζιερόπλοια - Πλοία Γραμμών

Με το κλικ στο Εκπτώσεις, Προσφορές Υποσελίδα Δωρεάν Τοποθέτηση
Προσφορών, Εκπτώσεων – Εμφάνιση Προσφορών, Εκπτώσεων. Με το
κλικ στο Δωρεάν Τοποθέτηση Προσφορών, Εκπτώσεων θα εμφανίζεται
Πίνακας που θα τους ζητά τα πλήρη στοιχεία τους, χώρος για να
γράφουν τα προσφερόμενα είδη ή τιμές και χώρος για 5 φωτογραφίες,
φυσικά ελεγχόμενο από εμάς. Με το κλικ πάνω στο Εμφάνιση
Προσφορών, Εκπτώσεων θα εμφανίζεται ο χάρτης της Ελλάδος με τους
Δήμους. Θα κλικάρουν πάνω στον συγκεκριμένο Δήμο που θα θέλουν
να ενημερωθούν και θα βλέπουν τα συγκεκριμένα μαγαζιά του
συγκεκριμένου Δήμου τι προσφορές έχουν για τους καταναλωτές και τι
εκπτώσεις επί του τιμοκαταλόγου τους. Με το κλικ πάνω στο Events,
Εκδηλώσεις θα ανοίγει υποσελίδα Τοποθετείστε Δωρεάν – Εμφάνιση
Events. Με το κλικ πάνω στο Τοποθετείστε Δωρεάν θα εμφανίζεται
πίνακας που θα τους ζητά τα πλήρη στοιχεία και θα τους δίνει την
δυνατότητα να περνούν το πληροφοριακό υλικό μαζί με φωτογραφίες.
Με το κλικ πάνω στο Εμφάνιση Events, Εκδηλώσεις θα εμφανίζονται
κατά τόπους και δυνατότητα για την πρώτη σελίδα.
Για όλα τα ως άνω θα υπάρχει πρόβλεψη για ειδικό κωδικό πρόσβασης
4) Δωρεάν Μικρές Αγγελίες ( Υποσελίδες Βρείτε Αγγελίες –

Καταχώριση Αγγελίας). Στο Βρείτε Αγγελίες Υποσελίδα ( Εργασία –
Επιχειρησιακά – Οχήματα – Ακίνητα – Σκάφη Αναψυχής –
Προσωπικά – Υπηρεσίες – Διάφορα ) Δυναμικό και με φωτογραφίες
που να τις τοποθετούν οι ίδιοι, αλλά να ελέγχεται από εμάς το
περιεχόμενο. Να υπάρχει λίστα από όλες τις πόλεις και τα νησιά της
Ελλάδας και η κάθε αγγελία να καταχωρείται στον τόπο που ανήκει.
Στο Καταχώριση Αγγελίας να βγαίνει πίνακας ανάλογος για την
εργασία που απαιτείται. Εάν πρόκειται για εργαζόμενο του κλάδου
που ζητά εργασία να παραπέμπεται με κάποια σημείωση που να
επιδέχεται κλικ στο παρακάτω Προσωπικό Κλάδου Παρουσιαστείτε
Δωρεάν.
5) Νομικοί ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. ( Υποσελίδες Δωρεάν Εγγραφή (Αποστολή
Βιογραφικού) – Νομικοί ανά την Ελλάδα ).
6) Μείνε Ελλάδα Έλα Ελλάδα ( Υποσελίδα Δήμοι ). Με το κλικ στο
Δήμοι να ανοίγουν οι εξής υποσελίδες ( Προβολή Δωρεάν –
Προβολή Δήμων ). Στο Προβολή Δωρεάν θα ανοίγει λίστα
ζητούμενων στοιχείων τα οποία θα είναι τα εξής :
1) Γενικά (ενεργή) Περιφέρεια, Νομός, Πληθυσμός, Εκταση, Κλίμα –
καιρός, Δημοτικά Διαμερίσματα, Ονοματεπώνυμο Δημάρχου, ΔιεύθυνσηΕδρα, Σύνορα, Τηλέφωνα, fax, e-mail, web site.
2) Χαιρετισμός Δημάρχου (ενεργή με φωτο).
3) Κωμοπόλεις - Χωριά (ενεργή με φωτο)
4) Ιστορία (ενεργή με φωτο)
5) Μνημεία, Κάστρα, Παραδοσιακοί Οικισμοί (ενεργή με φωτο)
6) Εκκλησίες - Μοναστήρια (ενεργή με φωτο)
7) Αρχαιολογικοί Χώροι (ενεργή με φωτο)
8) Ποτάμια - Λίμνες - Φαράγγια – Σπήλαια (ενεργή με φωτο)
9) Βουνά – Δάση – Εθνικοί Δρυμοί (ενεργή με φωτο)
10) Χιονοδρομικά Κέντρα (ενεργή με φωτο)
11) Παραλίες – Μαρίνες, Αγκυροβόλια, Ράμπες Ψάρεμα – Καταδύσεις –
Ιστιοπλοϊα, (ενεργή με φωτο)

12) Χλωρίδα - Πανίδα (ενεργή με φωτο)
13) Γνωστές και Αγνωστες Ομορφιές (ενεργή με φωτο)
14) Πολιτισμός (ενεργή με φωτο)
15) Παράδοση (ενεργή με φωτο) Γλώσσα, πολιτιστικές εκδηλώσεις,
Χριστουγεννιάτικα – Πασχαλινά Έθιμα, Καρναβάλι, Πανηγύρια.
16) Τοπική οικονομία (ενεργή με φωτο)
17) Τοπικά προϊόντα (ενεργή με φωτο)
18) Τοπικές Συνταγές, Ελληνική Παραδοσιακή Κουζίνα (ενεργή με φωτο)
19) Σημαντικές Προσωπικότητες (ενεργή με φωτο)
20) Μορφές Τουρισμού (ενεργή με φωτο) Θρησκευτικός, Αγροτουρισμός,
Αθλητικός, Εναλλακτικός, Συνεδριακός, Χειμερινός
21) Συγκοινωνιακό Δίκτυο
22) Χρήσιμα τηλέφωνα (ενεργή)
23) Πως θα έλθετε (ενεργή με φωτο)
24) Ιατρική Βοήθεια (ενεργή με φωτο)
25) Οδική Βοήθεια (ενεργή με φωτο)
26) Φωτο - Αλμπουμ (ενεργή με φωτο)
27) Διαμονή (ενεργή με φωτο) Ξενοδοχεία, Ξενώνες, Πανσιόν, camping.
28) Διασκέδαση (ενεργή με φωτο) Εστιατόρια, Ταβέρνες, Ψαροταβέρνες,
κλπ όλα του κλάδου.
Όλα τα ως άνω θα κλικάρονται και για το κάθε ένα θα ανοίγει πίνακας για
να τοποθετούν από τον κάθε Δήμο κείμενα και φωτογραφίες τουλάχιστον
5 για το κάθε θέμα.
Στο Προβολή Δήμων θα βγαίνει ο χάρτης της Ελλάδας
http://www.who-is.gr/map.php ανά Νομό και μαρκάροντας το Νομό να
εμφανίζονται οι αντίστοιχοι Δήμοι και ο κάθε Δήμος να μαρκάρεται και να
οδηγεί στην σωστή παρουσίαση του συγκεκριμένου Δήμου. ( Σημείωση
ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΤΟΥ
www.paskedi.gr ). Σε κάθε Σελίδα Δήμου θα υπάρχει από κάτω ειδικός
χώρος με όλα τα επαγγέλματα (ενεργά) όπου από διαφορετική
διαχειριστική κονσόλα θα τοποθετούμε τοπικούς διαφημιζόμενους ως
http://www.elladaonline.gr/bizdirectoryadd.php
7) Προμηθευτές του Κλάδου ( Υποσελίδα Κατηγορίες Προμηθευτών –
Δωρεάν Εγγραφή – Προμηθευτές – Αξιολόγηση Κρασιών –
Δημοπρασίες Προϊόντων– Νέα Προϊόντα – Νέα, Ανακοινώσεις
Προμηθευτών – Δελτία Τύπου Προμηθευτών – Συνεντεύξεις
Προμηθευτών - Προσφορές, Εκπτώσεις Προμηθευτών ). Στο
Κατηγορίες Προμηθευτών με το κλικ ανοίγει σελίδα με όλα τα
επαγγέλματα Στο Δωρεάν Εγγραφή να ανοίγει σελίδα και να
καταχωρούν τα στοιχεία τους ελεγχόμενα από εμάς. Στο
Προμηθευτές εμφανίζονται ανά κατηγορία και ανά τόπο οι
προμηθευτές με κριτήρια Στο Αξιολόγηση Κρασιών με το κλικ
σελίδα Δημοπρασίες Προϊόντων θα εμφανίζονται προϊόντα π.χ
φιάλες κρασιών τα οποία προϊόντα θα τοποθετούν από ειδική
διαχειριστική κονσόλα οι χρήστες προμηθευτές με μια αρχική τιμή
και με περιθώριο χρόνου π.χ 2 ημερολογιακών ημερών όποιος
δώσει την καλλίτερη τιμή θα τα προμηθεύεται (με πρόβλεψη και
τραπεζικής κάρτας). Στο Νέα Προϊόντα με το κλικ θα ανοίγει σελίδα

και κλικάροντας σε κάθε προϊόν θα ανοίγει σελίδα ως Στο Νέα,
Ανακοινώσεις Προμηθευτών θα ανοίγει σελίδα και κλικάροντας την
κάθε είδηση θα ανοίγει σελίδα Στο Δελτία Τύπου Προμηθευτών θα
εμφανίζονται τα Δελτία Τύπου των προμηθευτών που θα τους
δίνουμε ειδική κονσόλα να τα περνούν αυτοί. Στο Συνεντεύξεις
Προμηθευτών με το κλικ θα εμφανίζεται η σελίδα και με το κλικ
στην κάθε Συνέντευξη θα ανοίγει η σελίδα ως Την συνέντευξη θα
την περνούν οι ίδιοι σε ειδική κονσόλα κειμένου και δυνατότητας
φωτογραφίας. Στο Προσφορές, Εκπτώσεις Προμηθευτών θα ανοίγει
σελίδα όπου θα υπάρχουν οι προσφέροντες προμηθευτές και με
κλικ θα πηγαίνει στα προϊόντα που προσφέρουν, με τι τιμή κλπ. Τα
στοιχεία θα τα περνούν οι ίδιοι σε ειδική κονσόλα και με
φωτογραφίες.
8) Προσωπικό Κλάδου ( Υποσελίδες Cheff – Τραγουδιστές/στριες – Dj
– Χορεύτριες – Μάγειρες – Σερβιτόροι/ρες – Μουσικοί – Μπαρ
Γούμαν – Άλλο ). Σε όλα τα ως άνω θα υπάρχουν με το κλικ οι εξής
υποσελίδες Παρουσιαστείτε Δωρεάν – Παρουσίαση. Με το κλικ στο
Παρουσιαστείτε Δωρεάν θα εμφανίζεται πίνακας που θα τους ζητά
τα εξής στοιχεία ( ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ –
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – Τ.Κ. – ΔΗΜΟΣ – ΝΟΜΟΣ – ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ –
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX – ΚΙΝΗΤΟ
– ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΦΕΤ
(ΝΑΙ-ΟΧΙ) – ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (Ανάλογος
χώρος) – ΜΙΝΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ( και τοποθέτηση φωτογραφίας του ).
Με το κλικ στο Παρουσίαση θα εμφανίζεται ο χάρτης της Ελλάδας με
τους Δήμους και κλικάροντας στον συγκεκριμένο Δήμο ο χρήστης
να εμφανίζεται η παρουσίαση.
9) Συνταγές ( Υποσελίδες Φαγητών – Ποτών ). Και στις δύο
υποσελίδες θα υπάρχουν οι εξής ( Υποσελίδες Τοποθέτηση
Συνταγής – Παρουσίαση). Με το κλικ στο Τοποθέτηση Συνταγής θα
ανοίγει πίνακας που θα ζητά τα εξής στοιχεία ( ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ
– ΤΟΠΟΣ – ΔΗΜΟΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ Ή ΠΟΤΟΥ
– ΥΛΙΚΑ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ (Τοποθέτηση φωτογραφιών και video). Με το
κλικ στο Παρουσίαση θα παρουσιάζονται τα φαγητά ή ποτά στον
τόπο που πρέπει.
10) Εκδόσεις ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. ( Υποσελίδες Παρουσίαση – Περιεχόμενα
Τευχών – Διανομή – Αρχείο Τευχών – Συνδρομές – Διαφημίσεις ).
Όλες οι υποσελίδες θα είναι δυναμικές και για φωτογραφίες. Στην
Υποσελίδα Διαφημίσεις να κατασκευαστεί μια υποσελίδα ως εξής
περίπου αλλά σε Word. http://www.restaurant.gr
11) Reporter ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. ( Υποσελίδες Προφίλ Reporter –
Τοποθέτηση Ρεπορτάζ – Ρεπορτάζ ). Με το κλικ στο Προφίλ
Reporter θα ανοίγει υποσελίδα Δωρεάν τοποθέτηση Προφίλ –
Παρουσίαση Reporter. Με το κλικ στο Δωρεάν Τοποθέτηση Προφίλ
να ανοίγει πίνακας που θα τους ζητά ( ΟΝΟΜΑ – ΕΠΙΘΕΤΟ – ΤΟΠΟΣ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ – ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – Τ.Κ. – ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX –
ΚΙΝΗΤΟ – WEB SITE – Ε-MAIL – ΧΟΜΠΥ – ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
(Με τι θέματα θα ήθελε να ασχοληθεί)) και θα τους δίδεται ειδικός

κωδικός πρόσβασης για την διαχείριση της κονσόλας τους να
τοποθετηθεί προσωπική του/της φωτογραφία. Με το κλικ στο
Παρουσίαση Reporter να γίνεται η παρουσίασή τους. Με το κλικ στο
Τοποθέτηση Ρεπορτάζ να ανοίγει πίνακάς που με τον κωδικό τους
να τοποθετούν το Ρεπορτάζ. Με το κλικ στο Ρεπορτάζ να
εμφανίζονται τα ρεπορτάζ τους.
12) Κοινωνικό Προφίλ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. ( Υποσελίδες Αλληλοβοήθεια –
Τράπεζα Αίματος – Δωρητές Οργάνων – Δωρεές σε Ιδρύματα ).
Όλες οι σελίδες θα είναι δυναμικές και για φωτογραφίες.
13) Καταναλωτές ( Υποσελίδες Καταγγελίες, Παράπονα, Υποδείξεις –
Παρουσίαση. Με το κλικ στο Καταγγελίες, Παράπονα, Υποδείξεις θα
ανοίγει πίνακας που θα ζητά ( ΟΝΟΜΑ – ΕΠΙΘΕΤΟ – ΤΟΠΟΣ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ – ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – Τ.Κ. – ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ – ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – ΕΙΔΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (Αρκετός Χώρος). Επάνω – επάνω
δεσμευόμαστε ρητά ότι τα στοιχεία του δεν θα δημοσιοποιηθούν
αλλά είναι μόνο για δική μας χρήση για του λόγου το αληθές.
Φυσικά θα είναι ελεγχόμενες από εμάς. Με το κλικ στο Παρουσίαση
θα παρουσιάζονται όλες οι καταγγελίες.
14) Διαφημίσεις ( Υποσελίδες Παρουσίαση – Διαφημιστείτε ). Με το
κλικ στο Παρουσίαση να εμφανίζεται πίνακας ως
http://www.restaurant.com.gr/Welcome/MEDIA_INFO.pdf Με το
κλικ στο Διαφημιστείτε να εμφανίζεται πίνακας για να τοποθετούν
το ανάλογο υλικό που χρειαζόμαστε για να κλείσουμε τη δουλειά. (
Ανοικτοί και σε δικές σας προτάσεις).
15) Παρουσίαση Χορηγών. Με το κλικ να εμφανίζονται οι παρουσιάσεις
των χορηγών. Δυναμικό και με φωτογραφίες.
16) Χιούμορ. ( Υποσελίδες Στείλτε – Γελάστε ). Δυναμικές και για
φωτογραφίες. Το υλικό θα το στέλνουν οι χρήστες μόνοι τους.
17) Αποδράσεις Με το κλικ ως http://www.athinorama.gr/travel/
Τουριστικά γραφεία Ακτοπλοϊκές εταιρείες Ιπτάμενα δελφίνια Εταιρίες ενοικίασης ιστιοπλοϊκών
Αεροπορικές εταιρείες Εταιρίες ενοικίασης αεροσκαφών Λιμεναρχεία Σταθμοί υπεραστικών
λεωφορείων Σιδηροδρομικοί σταθμοί Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

23) Κατάλογος ιστοσελίδων Δυναμική και να μπουν τα link από το
www.paskedi.gr στο χώρο Σύνδεσμοι ως
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