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Φάρσαλα, 23 Μαΐου 2018
Αρ. Πρωτ. 775
Προς επιχειρήσεις – μέλη

Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων στα πλαίσια των ενεργειών του
για την στήριξη της τοπικής αγοράς και την προβολή όλων των επιχειρήσεων της περιοχής,
διοργανώνει για 3η συνεχή χρονιά την « Λευκή Νύχτα », που θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.
Μια βραδιά κατά την οποία τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά έως αργά το βράδυ, με όλα τα είδη
σε προνομιακές τιμές, με μουσική, με διάφορες εκπλήξεις κι εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιηθούν σε κάθε γειτονιά.
Το κάλεσμα απευθύνεται σε όλα τα εμπορικά καταστήματα, καθώς και στα καταστήματα
εστίασης της πόλης ώστε να συμμετέχουν με ειδικές τιμές, προκειμένου να υπάρξει μια
συλλογική προσπάθεια για την επιτυχία της βραδιάς.
Οι δυο προηγούμενες Λευκές Νύχτες στέφτηκαν με μεγάλη επιτυχία , γι΄αυτό καλούμε όλους
τους καταστηματάρχες να συμμετάσχουν και φέτος , δίνοντας με αυτό τον τρόπο ένα ισχυρό
κίνητρο στους καταναλωτές της περιοχής μας αλλά και στους επισκέπτες, να έρθουν στη πόλη
μας για διασκέδαση, να ψωνίσουν από τα καταστήματά μας, και να γίνει

« Όλη η πόλη μια Γιορτή »!!
Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα του
συλλόγου 2491026511, 2491026512 (κα Μπακαλέξη Έλενα).
Στο πίσω μέρος της σελίδας σας επισυνάπτουμε την Αίτηση Συμμετοχής.
Για την σωστή διοργάνωση της δράσης, σας προσκαλούμε σε συνάντηση που θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31 Μαΐου και ώρα 7:00 μμ στα γραφεία του
Συλλόγου, Καναδά 24, κατά την όποια θα παρευρίσκεται η Σύμβουλος Επιχειρήσεων
κα Μαριάνθη Κατσίκα για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την εύρεση
καινοτόμων ιδεών σχετικά με τη Λευκή Νύχτα.
Η παρουσία όλων των καταστηματαρχών κρίνεται απαραίτητη!
Το Δ.Σ. του Εμπορικού
Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων
Καναδά 24 Φάρσαλα, 40300, Τηλ: 2491026511- 2491026512, FAX: 2491026512,Email:esfarsala@yahoo.gr
website:www.esfarsalon.gr
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Αίτηση συμμετοχής
Επωνυμία επιχείρησης…………………………………………………………………………….
Διεύθυνση……………………………………………………………………………………………….
Τηλ. επικοινωνίας …………………………………………………………………………………..
Εmail ………………………………………………………………………………………………………

Επιθυμώ να συμμετάσχω στη ¨ 3η ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ¨ υπό την διοργάνωση του
Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων.
Ποσοστό έκπτωσης :

Φάρσαλα…………………………..

O/Η ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ

(σφραγίδα – υπογραφή)

*Να παραδοθεί στην γραμματεία του συλλόγου.
Ελήφθη………………….
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