Επίσημος Υποστηρικτής
– Προμηθευτής
ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ & Ε.Ο.ΠΕ
Ε.Ο.ΠΕ

Έντυπη ενημέρωση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:
801 5000 007 (επιλογή 1 στο ηχογραφημένο μήνυμα)
Η υπηρεσία Speed 60’
ανταποκρίνεται στις άμεσες ανάγκες
σας για αυθημερόν αποστολές, με
εγγύηση παράδοσης εντός 60
λεπτών και άμεση ενημέρωση των
στοιχείων του παραλήπτη.

• Η PROCTER & GAMBLE ΑΝΕΘΕΣΕ ΣΤΗΝ SPEED COURIERS ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ
ΑΓΑΠΗΣ 2012-2013
Η εταιρεία μας έχει την τιμή να αναλάβει για δεύτερο συνεχόμενο έτος την διανομή των
δώρων αγάπης της πολυεθνικής εταιρείας Procter & Gamble σε οικογένειες οι οποίες τα
έχουν ανάγκη.
Τα δώρα αφορούν δύο διαφορετικές ενέργειες, η πρώτη αφορά την διανομή 1.000.000
pampers σε 16.000 οικογένειες ενώ η δεύτερη αφορά την διανομή 280.000 προϊόντων σε
35.000 οικογένειες και οι δύο διανομές είναι σε εξέλιξη.
Για πληροφορίες σχετικές με τις ενέργειες πατήστε στoυς ακόλουθους συνδέσμους:
Pampers - Μαζί

•

SPEED COURIERS KAI ΕΟΠΕ, ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥΣ
Στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε, η εταιρεία μας συνεχίζει με ιδιαίτερη
ευαισθησία να στηρίζει τον αθλητισμό. Με χαρά λοιπόν σας αναγγέλουμε ότι
συνάψαμε εμπορική συμφωνία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης για
το έτος 2013. Η Speed Couriers θα είναι η επίσημη εταιρεία ταχυμεταφορών της
Ομοσπονδίας και παράλληλα χορηγός της για όλο το έτος. Διαβάστε εδώ την
σχετική δημοσίευση από το επίσημο site του Ελληνικού βόλλεϋ.

•

SPEED COURIERS & COCA COLA !
Με ιδιαίτερη χαρά σας αναγγέλουμε την σύναψη συνεργασίας με την Coca Cola 3Ε
Ελλάδος ΑΒΕΕ. Η Speed Couriers συγκαταλέγεται πλέον στους επισήμους προμηθευτές
της, όσον αφορά το έργο των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.

ΕΔΡΑ : Ακροπόλεως 115 –117 ,17234 Δάφνη - Τηλέφωνο : 210-9762007 -Fax : 210-9702672 email: sales@speedcouriers .gr
Σελίδα 1 από 2

Επίσημος Υποστηρικτής
– Προμηθευτής
ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ & Ε.Ο.ΠΕ
Ε.Ο.ΠΕ

•

Η SPEED COURIERS ταξιδεύει καθημερινά, γρήγορα και οικονομικά, στην Βουλγαρία και
στην Ρουμανία !
Με
χαρά
σας
ανακοινώνουμε
ότι
συνάψαμε
συμβόλαιο
συνεργασίας/αντιπροσώπευσης με την μεγαλύτερη εταιρεία ταχυμεταφορών
της Βουλγαρίας E-Cont express. Η E-Cont διαθέτει πλήρες δίκτυο κάλυψης
τόσο στην Βουλγαρία όσο και στην Ρουμανία.
Μέσω της συνεργασίας μας αυτής θα είμαστε πολύ σύντομα σε θέση να σας προσφέρουμε την
δυνατότητα παράδοσης σε 2 ημέρες στην Σόφια και στο Βουκουρέστι και σε 3 στην υπόλοιπη
Βουλγαρία & Ρουμανία. Η υπηρεσία θα προσφέρει την δυνατότητα αντικαταβολής, αγοράς ακόμα
και χρέωσης του παραλήπτη και μάλιστα όλα αυτά σε ιδιαίτερα οικονομικές τιμές.

•

SPEED COURIERS goes SOCIAL MEDIA – Σας περιμένουμε !

Είναι στην διάθεσή σας πλέον και η σελίδα μας στο facebook,

την οποία σας προτρέπουμε να

κάνετε Like ! Σχεδιάζουμε διάφορες ενέργειες στις οποίες θα θέλαμε την συμμετοχή σας. Σας περιμένουμε
και σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε καλή παρέα !

Παράλληλα όμως τιτιβίζουμε κιόλας

στο twitter , σας περιμένουμε να ανταλλάξουμε απόψεις !
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