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ΣΚΟΠΟΣ  ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ 
( ∆εκτή & Αµφίδροµη Συνεργασία ) 

 
Αγαπητέ κε    
 

 Οι επιταγές της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς, το πνεύµα της εποχής καθώς η ανάγκη µελλοντικής 
επιβίωσης είναι οι κύριοι λόγοι που µας οδήγησαν στην επικοινωνία µαζί σας. 
 

 Σας εκφράζω λοιπόν µε την συγκεκριµένη επιστολή το ενδιαφέρον µας για µια ειλικρινή 

συνεργασία µαζί σας: στον χώρο της ∆ιαφήµισης – ∆ηµοσίων Σχέσεων – Προώθησης και ευρύτερα 
στον τοµέα του Marketing , για την Ελλάδα και την Ευρώπη. 
 

Συγκεκριµένα, 
Σας προτείνουµε, πελάτες που έχετε ή γνωρίζετε, να διαχειρίζεστε τις επαφές µαζί τους, όχι µόνο 

για τις υπηρεσίες που εσείς τους προσφέρετε, αλλά και για πρόσθετες υπηρεσίες που εµείς προσφέρουµε 
Πανελλαδικά και Πανευρωπαϊκά, µε αµοιβαία οφέλη. 

Τα πλεονεκτήµατα µιας τέτοιας συνεργασίας για εσάς είναι, ότι στα πλαίσια των αναγκών των 
επιχειρήσεων και της ανάπτυξης τους, συνήθως απευθύνονται σε αθηναϊκές διαφηµιστικές, P.R. κλπ 
καθώς τους καλύπτουν ένα µεγάλο φάσµα υπηρεσιών Marketing σε Πανελλαδικό επίπεδο. Έτσι, χάνεται 
και τον πελάτη και τα ελάχιστα οφέλη που είχατε από την συνεργασία σας αύτή. 

 

Ερχόµαστε εµείς λοιπόν και σας προτείνουµε να έχετε την επαφή µε τους πελάτες (αν θέλετε 
φυσικά ή µας συστήνετε και αναλαµβάνουµε εµείς της επαφή µε τον πελάτη) - , ως συνεργάτης ή 

εκπρόσωπος της επιχείρησης «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ» και να απολαµβάνετε τα οφέλη της συνεργασίας αυτής 

(που θα συµφωνήσουµε γραπτώς), καθώς η «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ», προσφέρει πλήρης υπηρεσίες στους 
τοµείς της ∆ιαφήµισης, ∆ηµοσίων Σχέσεων, Προώθησης για επιχειρήσεις της Ελλάδος αλλά και του 
Εξωτερικού. 

 
Φυσικά, είµαστε διατεθειµένη να συζητήσουµε και για οποιαδήποτε άλλη συνεργασία µας 

προτείνετε εσείς. 
Σύντοµα, θα επικοινωνήσουµε µαζί σας, για περισσότερες διευκρινήσεις της Προτεινόµενης 

Συνεργασίας µας. 
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 2310-659737 κ. Αβραάµ Σκεντερίδη 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :  Μπορούµε να σας αποστείλουµε το PROFIL της «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ», αναλυτικά µε τις 
υπηρεσίες που προσφέρει και πελατολόγιο της σε φορµάτ PPT (power point). 

 

 
Επίσης συζητάµε  κάθε άλλη πρόταση Συνεργασίας 

 Θα χαρώ να συνεργαστούµε    

ΑΒΡΑΑΜ  ΣΚΕΝΤΕΡΙ∆ΗΣ 
∆ιευθυντής 

abraam@alexandrou.gr 
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«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  -  ΜΑΖΙ ΣΑΣ» 

ΣΚΟΠΟΣ  ΜΑΣ ( ΜΕ  ΑΜΟΙΒΑΙΑ  ΟΦΕΛΗ : 25% Μικτών Κερδών ) 

 
 

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι , 
 

 Ύστερα από 14 χρόνια εξειδίκευσης της «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ» στον Τοµέα της ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ –– MARKETING, στα πλαίσια της διεύρυνσης των Συνεργατών – αναζητούµε Συνεργάτες, µε στόχο µια ειλικρινή 
συνεργασία µαζί σας προς αµοιβαίο όφελος όλων µας. Η συνεργασία  µας θα αξιοποιήσει το Πελατολόγιό σας ,δίχως να χάνετε 
τον χρόνο εσείς, απλά µεταφέροντας µας τα µηνύµατα  ή τις ανάγκες ή τους στόχους του πελάτη σας. 
 

Θέλετε να βρείτε Πελάτες στην Ελλάδα ?  = Αναλαµβάνουµε Direct Marketing για σας, σε εταιρίες 

 
Συγκεκριµένα : 

Η επιχείρηση ΄΄ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ΄΄ αναλαµβάνει για εσάς & πελάτες σας : 
(∆ώρο σε τυχόν Συνεργασία µας (εκτός Αγγελίες) : Κατασκευή Σελίδας στο Internet) 

 
� ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ & MEDIA PLANNING : Σε όλα τα Μέσα(MEDIA) , παρέχοντας 

                                      ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ +10% (Εφηµερίδες ,Περιοδικά ,Ραδιόφωνα , Τηλεόραση(Αγγελιόσηµα) ,Υπαίθρια κ.λ.π.). 

� ΠΡΟΩΘΗΣΗ Προϊόντων : Ελλάδα – Εξωτερικό (µόνο στον Τοµέα του Marketing – Direct ) 

� ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ : Μακέτες ,Προσπέκτ ,Κάρτες ,Έκδοση εντύπων κ.λ.π. 

� INTERNET : Κατασκευή  (ειδικές προσφορές από 80ευρώ (4-5σελ.) & µε 160
ε
. µε Hosting/ετησίως =Απίστευτο?). 

� ΑΓΓΕΛΙΕΣ : µε Εκπτώσεις -Σε όλες τις εφηµερίδες ,δίχως καµία επιβάρυνση , και συµβουλές  πού&πώς σας συµφέρει . 

� Direct Marketing 2006: Ελλάδα  { από 99 ευρώ/110 εταιρίες (Ζητήστε Πληροφορίες)} & Εξωτερικό { από 290 

ευρώ/120 εταιρίες (Ζητήστε Πληροφορίες)} 

� Επικοινωνία-∆ΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ µε MEDIA (∆ΗΜΟΣΙΕΣ  ΣΧΕΣΕΙΣ) -  ΟΡΓ. ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

� Προώθηση Ακινήτων Ελλάδα & Εξωτερικό (από 290ε/300 ή 480/500Μεσίτες ή 22ε/αγγελία www.greece-estate.gr 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 1)   Σας παρέχουµε το δυνατόν καλύτερες εκπτώσεις, (σας υπογράφουµε Συµφωνητικά) 

2) Προσπαθούµε να σας εξυπηρετήσουµε µε βάση τις πραγµατικές σας ή των πελατών σας ανάγκες. 
 
   

 

Αναλαµβάνουµε για εσάς :  

1. ∆ιερεύνηση Ενδιαφέροντος για Συνεργασίες και Franchising από Ελλάδα και 28 χώρες του Εξωτερικού 
και σας φέρνουµε σε επαφή. - Επικοινωνήστε µαζί µας ! 

2. Αναλαµβάνουµε Τµήµα : Προώθησης – ∆ιαφήµισης & γενικά MARKETING της εταιρείας σας 
 

Αναλαµβάνουµε–για λογ/µό σας,  όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες όπως :  
� Φωτογραφήσεις–Σκαναρίσµατα–Βιντεολήψεις  Μακέτες-Spot (radio & tv) κ.α      
� ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ στο INTERNET µε 80 ευρώ ετησίως & Κατασκευή του site σας, 
σε πολλή καλές τιµές.[ Απίστευτο µε 160ευρώ – Φιλοξενία και 5 σελίδες static]  (Ζητήστε Προσφορά !) . 

� Μεταφράσεις–∆ιερµηνείες, Υποδοχή Καλεσµένων–∆ιοργάνωση εκδηλώσεων–∆ηµόσιες Σχέσεις κα 
 

Σύντοµο ΙΣΤΟΡΙΚΟ : Η «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ», είναι η διοργανώτρια αρχή για τα Ραδιο-τηλεοπτικά βραβεία «ΧΡΥΣΑ ΚΗΡΥΚΕΙΑ», Εξέδωσε την 
πρωτοποριακή έκδοση «ΑριστονΤέλειον», για Πανεπιστήµια-ΤΕΙ. Συνέβαλε σε ανεύρεση Χορηγού για το Μουσείο Κιν/φου  Θες/νίκης,κ.α. 
 
    

                          ∆εκτές  προτάσεις  Συνεργασίας 
     Θα χαρώ να συνεργαστούµε 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ,  
Υπεύθυνη Αγγελιών-Εφηµερίδων 

ΑΒΡΑΑΜ  ΣΚΕΝΤΕΡΙ∆ΗΣ 
∆ιαφηµιστής 

marketing@alexandrou.gr 
 


