ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1954

Φάρσαλα, 3 Ιουλίου 2017

Δελτίο Τύπου
Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η Λευκή Νύχτα στα Φάρσαλα την
Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, όπου το καταναλωτικό κοινό ανταποκρίθηκε στο
κάλεσμα του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων για
δεύτερη συνεχή χρονιά!
Η βραδιά εξελίχτηκε σε μια μεγάλη γιορτή, αφού η πόλη των Φαρσάλων
γέμισε κόσμο και οι καταστηματάρχες είδαν τους τζίρους τους να ανεβαίνουν.
Η μουσική από τους Dj ακουγόταν σε όλη την αγορά, εκπλήξεις περίμεναν τους
επισκέπτες με ξυλοπόδαρους, ζογκλέρ,face painting, σκακιστικό παιχνίδι και
βεγγαλικά, όπου έκαναν τη βραδιά να ξεχωρίσει.
Στις 12:00 τα μεσάνυχτα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, αφού
συγκέντρωσε όλα τα κουπόνια από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις,
πραγματοποίησε την κλήρωση για τις 10 δωροεπιταγές αξίας 30 € η καθεμιά.
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης είναι τα εξής:
O αριθμός λαχνού 414 αντιστοιχεί στο κατάστημα «ΟΥΖΕΡΙ ΓΙΑΣΕΜΙ»
O αριθμός λαχνού 754 αντιστοιχεί στο κατάστημα «ΙΝΚΟΓΝΙΤΟ»
O αριθμός λαχνού 1673 αντιστοιχεί στο κατάστημα «ΜΕΝΗ»
O αριθμός λαχνού 1670 αντιστοιχεί στο κατάστημα «ΜΟΚΑ ΒΙΚΥ»
O αριθμός λαχνού 5105 αντιστοιχεί στο κατάστημα «ΣΑΡΛΙΚΙΩΤΗ ΕΦΗ»
O αριθμός λαχνού 5106 αντιστοιχεί στο κατάστημα «ΚΑΦΕ ΠΟΛΙΣ»
O αριθμός λαχνού 5107 αντιστοιχεί στο κατάστημα «ΖΙΝΝΙΑ»
O αριθμός λαχνού 5152 αντιστοιχεί στο κατάστημα «ΟΠΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ»
9. O αριθμός λαχνού 5557 αντιστοιχεί στο κατάστημα «VICKO ΦΑΡΣΑΛΩΝ»
10. O αριθμός λαχνού 5580 αντιστοιχεί στο κατάστημα «DIFFERENT STORE».
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Οι καταναλωτές που είχαν τους παραπάνω λαχνούς, έχουν ήδη ενημερωθεί
για να παραλάβουν τις δωροεπιταγές από τα γραφεία του συλλόγου και να τις
εξαργυρώσουν στα αντίστοιχα καταστήματα.
Το Διοικητικό συμβούλιο ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνεργάστηκαν για να
στεφτεί με απόλυτη επιτυχία η 2η Λευκή Νύχτα.
Ιδιαίτερα ευχαριστεί τους:
Δήμο Φαρσάλων , Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων, Παδιώτη Θέμη, ομάδα DJ:
(Σάκη Γεροβασίλη, Βασίλη Αλεξανδρή, Ζήση Μπασδάνη, Δημήτρη
Φουτζόπουλο),
ομάδα face painting: (Κατερίνα Κεραμίδα, Αντριάνα Καλογήρου, Φωτεινή
Σιώμου, Γεωργία Μακρυγιάννη).
Επίσης για τις βοηθητικές εργασίες : Τάκη Βαρακλιώτη, Βαγγέλη Κεραμίδα,
Αλεξάνδρα Γκέτσου, Ευαγγελία Νασέλου.
Για τη στήριξη, τους : Γυμναστικό Σύλλογο Φαρσάλων για το σκακιστικό
παιχνίδι & την επιδαπέδια σκακιέρα, Αίγλη - Βασίλειο Ντίνο , Center Parking,
ομάδα χορού του Γυμναστηρίου Diaplasis.
Τους χορηγούς επικοινωνίας: Sfaira Radio , Ράδιο Stork, εφημερίδα Ελευθερία
(Μπακαλέξη Αχιλλέα) , Πρώτο Τύπο, Νέα Φάρσαλα, ifarsala, OnLarisa ,
Φαρσαλινό Λόγο, Farsala Press.
Τέλος να ευχαριστήσει τις επιχειρήσεις - χορηγούς :
Γυμναστήριο "DIAPLASIS"
Κέντρο Αισθητικής- Ανδρεοπούλου Τόνια
« Το χειροποίητο »- Μολιού Ευθυμία
Κρεοπωλείο Ηλία Γιαννολόπουλου
Καφέ- αναψυκτήριο "Seven Fingers"
Και όλες τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν, εμπιστεύτηκαν και στήριξαν την
δράση του συλλόγου, που στόχο είχε την τόνωση τοπικής της αγοράς.

Εκ της γραμματείας.
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