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Υποστηρικτής –
Προμηθευτής
ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Έντυπη ενημέρωση

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:
801 5000 007 (επιλογή 1 στο ηχογραφημένο μήνυμα)
Η υπηρεσια Speed 60’
ανταποκρίνεται στις άμεσες
ανάγκες σας για αυθημερόν
αποστολές, με εγγύηση
παράδοσης εντός 60 λεπτών
και άμεση ενημέρωση των
στοιχείων του παραλήπτη.



Η SPEED COURIERS για ακόμη μία χρονιά στο πλευρό της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, στις 08/09/2012
προχώρησαν από κοινού σε ανανέωση συνεργασίας.
Η ΠΑΕ Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. ανακοινώνει την ανανέωση της
συνεργασίας με την εταιρεία ταχυμεταφορών
SPEEDCOURIERS για μία ακόμα αγωνιστική περίοδο. Η ΠΑΕ
Πανιώνιος ευχαριστεί τον κύριο Βοκορόκο, ιδιοκτήτη της
εταιρείας, για την πολυετή στήριξη στην ομάδα.



Ο κύριος Γιάννης Τσατσαρώνης, καταξιωμένο στέλεχος στον χώρο των ταχυμεταφορών, το οποίο
διαθέτει μεγάλη εμπειρία στους τομείς διοίκησης επιχειρήσεων, πωλήσεων και παραγωγής,
ανέλαβε την διεύθυνση πωλήσεων καθώς και την εμπορική διεύθυνση της εταιρείας. Ακολουθεί
σύντομο μήνυμα από τον νέο μας διευθυντή πωλήσεων :
Αγαπητοί συνεργάτες,θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες της SPEED COURIERS, κους κους Βοκορόκο και
Αντωνόπουλο, με τους οποίους μας συνδέει μακρόχρονη γνωριμία και φιλία καθώς και το προσωπικό της εταιρείας
για την εμπιστοσύνη και το θερμό καλωσόρισμα. Σας διαβεβαιώ ότι θα είμαι αρωγός στην προσπάθεια για περαιτέρω
ανάπτυξη της εταιρείας, και πάντοτε κοντά στις ανάγκες των πελατών μας, οι περισσότεροι εκ των οποίων μας
στηρίζουν επί σειρά ετών. Θα είμαι στην διάθεση όλων προκειμένου να θωρακίσουμε και να προχωρήσουμε τις
επαγγελματικές μας σχέσεις ένα βήμα παραπέρα.
Με εκτίμηση
Γιάννης Τσατσαρώνης
Διευθυντής Πωλήσεων



Η απόδοση των αντικαταβολών, με προορισμό την Αθήνα, γίνεται πλέον την επόμενη εργάσιμη της
παράδοσης και σε 4-7 εργάσιμες ημέρες για τις αποστολές σας με προορισμό την υπόλοιπη Ελλάδα.
Εκμεταλευτείτε το και απογειώστε το “cash flow” της επιχείρησής σας !



Η SPEED COURIERS μιλάει ξένες γλώσσες ! Σας υπενθυμίζουμε ότι η υπηρεσία “INTERNATIONAL”
της SPEED COURIERS σε συνεργασία με την DHL, προσφέρει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε
ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το τì ήμα πωλήσεων της
εταιρείας μας.
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