CUSTOMER
CONNECT
Αγαπητοί Φίλοι,
Το Customer Connect είναι ένα σχέδιο που δημιούργησε η Perfect Press Ltd μετά από
έρευνα αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι φανερό. Οι δύσκολες συνθήκες της οικονομίας έχουν
επηρεάσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές. Ο στόχος μας είναι να
προτείνουμε διάφορα επαγγελματικά σχέδια που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα του
επιχειρηματία και του καταναλωτή με όφελος και των δύο.

Παρακαλώ βλέπε τα επισυναπτόμενα:
Customer Connect ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α`
Συμφωνητικό Έγγραφο

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων!
Για περισσότερες πληροφορίες:
Παύλος Σιταρένος

Eleni Kasparis

Διευθυντής

Sales Manager

Τηλ. 24 533611, Κιν. 99 443340
Φαξ: 24533781
Εmail:perfect.press@cytanet.com.cy
perfectp@cytanet.com.cy
www.perfectpresscyprus.com

Τel. 24 533611, Mob. 99 888184
Fax: 24533781
Εmail: sales@perfectpresscyprus.com
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Λεφτά στην τσέπ

η σας!!!

Cash in your po

cket !!!

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α - CUSTOMER CONNECT Α
ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ !!!

Αγαπητέ πελάτη,
Μετά από μελέτες που έγιναν όσο αφορά την μέθοδο (κουπονιών - προσφορών και εκπτώσεων), έχει
αποδειχθεί, ότι οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο σχέδιο αυτό είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του
κύκλου εργασιών τους.
Έτσι και εμείς συμμετέχοντας στο σχέδιο αυτό ενδυνάμωνουμε τη σχέση επιχειρηματία και καταναλωτή με
όφελος και των δυο.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ - CUSTOMER CONNECT
1) Θα κυκλοφορήσουν κουπόνια (χαρτονομίσματα) με αξίες: 500, 200, 100, 50, 20, 10, και 5 ευρώ, τα οποία
θα χρησιμοποιούνται απαραίτητα ως εκπτωτικά και θα εξαργυρώνονται από κοντά σας σαν έκπτωση
από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα αναγράφονται στο κουπόνι.
2) Η κάθε επιχείρηση επιλέγει τα κουπόνια (χαρτονομίσματα) της αξίας που επιθυμεί.
3) Τα κουπόνια (χαρτονομίσματα) θα κυκλοφορήσουν σε δύο πακέτα των: 10,000 ή 35,000 τα οποία θα
διανεμηθούν από εμάς εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.
4) Όλα τα κουπόνια (χαρτονομίσματα) θα μπουν σε κλειστό φάκελλο.
5) Τα κουπόνια (χαρτονομίσματα) σε καμμία περίπτωση δεν θα ανταλλάσονται με μετρητά.
6) Για κάθε αγορά θα χρησιμοποιείται μόνο ένα κουπόνι της αναγραφόμενης αξίας.
7) Σε καμιά περίπτωση το κουπόνι δεν εξαργυρώνεται χωρίς αγορά. (Βάση των όρων σας)
8) Αυτόματα στοχεύεται την αύξηση του πελατολογίου σας.
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Παύλος Σιταρένος

Eleni Kasparis

Διευθυντής

Sales Manager

Τηλ. 24 533611, Κιν. 99 443340
Φαξ: 24533781
Εmail:perfect.press@cytanet.com.cy
perfectp@cytanet.com.cy
www.perfectpresscyprus.com

Τel. 24 533611, Mob. 99 888184
Fax: 24533781
Εmail: sales@perfectpresscyprus.com

CUSTOMER
CONNECT
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΚΕΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Α. ΠΑΚΕΤΟ 10,000 ΚΟΥΠΟΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΤΙΜΗ
ΤΩΝ

* 10000 κουπόνια € 300
10000 φακέλλους € 380
10000 διανομή € 300
ΣΥΝΟΛΟ € 980

€ 350 ΜΟΝΟ *

Το πακέττο που αγοράζετε καλύπτει τις ακόλουθες περιοχές:
Δροσιά, Δρόμος Λεμεσού, Βεργίνα, Πηλίδης, Καμάρες Αραδίππου, Αραδίππου, Κρασά, Περιοχή
Νοσοκομείου.

Β. ΠΑΚΕΤΟ 35,000 ΚΟΥΠΟΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
* 35000 κουπόνια € 450
35000 φακέλλους € 900
35000 διανομή € 900
ΣΥΝΟΛΟ € 2250

€ 500 ΜΟΝΟ *

Το πακέττο που αγοράζετε καλύπτει τις ακόλουθες περιοχές:
Δροσιά, Δρόμος Λεμεσού, Φανερωμένη, Μακένζυ, Καμάρες Α΄ & Β΄ Συνοικ., Βεργίνα, Κρασιάς,
Πηλίδης, Καμάρες Αραδίππου, Νοσοκομείο, Πυροσβεστική Ακαδημία, Ακαδημία ΑΕΚ, Μακαρίου,
Φάσιον Μάρκετ, Αγ. Γεώργιος, Αγ. Ανάργυροι, Κόκκινες, Τσιακκιλερό, Ραφαήλ Σάντη, Αγ. Ιωάννης,
Πρόδρομος, Παλαιό Γ.Σ.Ζ., Κέντρο Λάρνακας, Αραδίππου, Λειβάδια, Ορόκλινη, Τουριστική Ορόκλ.
& Πύλα, Πύλα.
Και στα δύο πακέττα δεν περιλαμβάνεται το Φ.Π.Α.
Το πακέτο που αγοράζω είναι:

Α.

€350

Β.

€500

- προκαταβολή 50%

Με την έγκριση του σχεδιασμού, ο πελάτης πρέπει να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό της συμφωνίας
Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας, η προκαταβολή δεν επιστρέφετε.
Η εταιρεία μας χρειάζετε:
Το λογότυπο ή το όνομα της εταιρείας σας
Τα κουπόνια θα κυκλοφορήσουν από 31 Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου
Την αξία του κουπονιού της επιλογής σας
Όρους της εταιρείας σας
Hμερομηνία λήξης της προσφοράς σας

ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ!!! Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ!!!
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ: 24533611 99443340 99888184 EMAIL: perfectp@cytanet.com.cy

Υπογραφή Πελάτη

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.perfectpresscyprus.com

Ο Εισπράξας

ΔΕΙΓΜΑ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ - VOUCHER SAMPLE
ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €500 - DISCOUNT VOUCHER €500

Όνομα / Name:
Τηλ./ Tel:
Πόλη / Town:
Email:

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ
ΚΟΥΠΟΝΙ

PERFECT PRESS LTD

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - TERMS AND CONDITIONS
1. Το κουπόνι αυτό έχει αξία €500.00 .
2. Το κουπόνι έκπτωσης δεν ανταλλάσεται σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση με μετρητά.
3. Το κουπόνι έκπτωσης μπορεί να εξαργυρωθεί με παραγγελία σας αξίας €
α.........................................................................................................................
β.........................................................................................................................
γ.........................................................................................................................
4. Κάθε κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο μια φορά, για το αναγραφόμενο ποσό αγοράς
5. Θα είναι αποδεκτό μέχρι / /
1. This voucher has the value of €500.00 .
2. This voucher under NO circumstances can be exchanged for cash money
3. This voucher can be used as a discount on purchases to the value of €
a.........................................................................................................................
b.........................................................................................................................
c.........................................................................................................................
4. Each voucher can be used only once on purchase of discounted goods or services specified on this offer.
5. The voucher is valid until / /

ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €200 - DISCOUNT VOUCHER €200

Όνομα / Name:
Τηλ./ Tel:
Πόλη / Town:
Email:

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ
ΚΟΥΠΟΝΙ

PERFECT PRESS LTD

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - TERMS AND CONDITIONS
1. Το κουπόνι αυτό έχει αξία €200.00 .
2. Το κουπόνι έκπτωσης δεν ανταλλάσεται σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση με μετρητά.
3. Το κουπόνι έκπτωσης μπορεί να εξαργυρωθεί με παραγγελία σας αξίας €
α.........................................................................................................................
β.........................................................................................................................
γ.........................................................................................................................
4. Κάθε κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο μια φορά, για το αναγραφόμενο ποσό αγοράς
5. Θα είναι αποδεκτό μέχρι / /
1. This voucher has the value of €200.00 .
2. This voucher under NO circumstances can be exchanged for cash money
3. This voucher can be used as a discount on purchases to the value of €
a.........................................................................................................................
b.........................................................................................................................
c.........................................................................................................................
4. Each voucher can be used only once on purchase of discounted goods or services specified on this offer.
5. The voucher is valid until / /

ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €100 - DISCOUNT VOUCHER €100

Όνομα / Name:
Τηλ./ Tel:
Πόλη / Town:
Email:

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ
ΚΟΥΠΟΝΙ

PERFECT PRESS LTD

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - TERMS AND CONDITIONS
1. Το κουπόνι αυτό έχει αξία €100.00 .
2. Το κουπόνι έκπτωσης δεν ανταλλάσεται σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση με μετρητά.
3. Το κουπόνι έκπτωσης μπορεί να εξαργυρωθεί με παραγγελία σας αξίας €
α.........................................................................................................................
β.........................................................................................................................
γ.........................................................................................................................
4. Κάθε κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο μια φορά, για το αναγραφόμενο ποσό αγοράς
5. Θα είναι αποδεκτό μέχρι / /
1. This voucher has the value of €100.00 .
2. This voucher under NO circumstances can be exchanged for cash money
3. This voucher can be used as a discount on purchases to the value of €
a.........................................................................................................................
b.........................................................................................................................
c.........................................................................................................................
4. Each voucher can be used only once on purchase of discounted goods or services specified on this offer.
5. The voucher is valid until / /

ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €50 - DISCOUNT VOUCHER €50

Όνομα / Name:
Τηλ./ Tel:
Πόλη / Town:
Email:

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ
ΚΟΥΠΟΝΙ

PERFECT PRESS LTD

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - TERMS AND CONDITIONS
1. Το κουπόνι αυτό έχει αξία €50.00 .
2. Το κουπόνι έκπτωσης δεν ανταλλάσεται σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση με μετρητά.
3. Το κουπόνι έκπτωσης μπορεί να εξαργυρωθεί με παραγγελία σας αξίας €
α.........................................................................................................................
β.........................................................................................................................
γ.........................................................................................................................
4. Κάθε κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο μια φορά, για το αναγραφόμενο ποσό αγοράς
5. Θα είναι αποδεκτό μέχρι / /
1. This voucher has the value of €50.00 .
2. This voucher under NO circumstances can be exchanged for cash money
3. This voucher can be used as a discount on purchases to the value of €
a.........................................................................................................................
b.........................................................................................................................
c.........................................................................................................................
4. Each voucher can be used only once on purchase of discounted goods or services specified on this offer.
5. The voucher is valid until / /

ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €20 - DISCOUNT VOUCHER €20

Όνομα / Name:
Τηλ./ Tel:
Πόλη / Town:
Email:

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ
ΚΟΥΠΟΝΙ

1. This voucher has the value of €20.00 .
2. This voucher under NO circumstances can be exchanged for cash money
3. This voucher can be used as a discount on purchases to the value of €
a.........................................................................................................................
b.........................................................................................................................
c.........................................................................................................................
4. Each voucher can be used only once on purchase of discounted goods or services specified on this offer.
5. The voucher is valid until / /

PERFECT PRESS LTD

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - TERMS AND CONDITIONS
1. Το κουπόνι αυτό έχει αξία €20.00 .
2. Το κουπόνι έκπτωσης δεν ανταλλάσεται σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση με μετρητά.
3. Το κουπόνι έκπτωσης μπορεί να εξαργυρωθεί με παραγγελία σας αξίας €
α.........................................................................................................................
β.........................................................................................................................
γ.........................................................................................................................
4. Κάθε κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο μια φορά, για το αναγραφόμενο ποσό αγοράς
5. Θα είναι αποδεκτό μέχρι / /

Σημείωση που θα συνοδεύεται μέσα στο φάκελλο

CUSTOMER
CONNECT
Αγαπητοί φίλοι,
Η Customer Connect είναι ο συνδετικός κρίκος που προωθεί σχέδια κοινής ωφέλειας για επιχειρήσεις
και καταναλωτές.
Ο φάκελος αυτός περιέχει κουπόνια (χαρτονομίσματα), τα οποία αναγράφουν την αξία του ποσού
που μπορείτε να εξαργυρώσετε στις επιχειρήσεις που διαφημίζονται.
Παρακαλούμε όπως συμπληρώνετε τα στοιχεία σας πάνω στα κουπόνια για να επωφελείσθε των
προσφορών που ακολουθούν.
*Οδηγίες χρήσεως αναγράφονται στο πίσω μέρος των κουπονιών.

Καλές Αγορές!!!

Φάκελλος

CUSTOMER
CONNECT
Λεφτά στην τσέπη σας!!!

Δ ΩΡΟΚΟΥΠΟΝΙΑ
VOUCHERS
Simply be er shopping!!!
Καλές Αγορές

Cash in your pocket !!!

