ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα,
Σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για το εμπόριο στον τόπο μας και με τις συνθήκες
της οικονομικής ασφυξίας να έχουν κυριαρχήσει στην πλειονότητα των επιχειρήσεων
μας ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων οφείλει και πρέπει να βρίσκει διαρκώς τον τρόπο
να δημιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των δικών μας επιχειρήσεων έναντι των
πολυεθνικών. Γι’ αυτό λοιπόν σαν παρούσα διοίκηση αποφασίσαμε να
ενεργοποιήσουμε το πρόγραμμα «Συμμετέχω» με όλα τα ανταγωνιστικά του
πλεονεκτήματα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2010 με παροχή εκπτώσεων σε
άνεργους αρχικά και αργότερα σε πολύτεκνους, ΑΜΕΑ και φοιτητές. Στόχος του είναι
η παροχή καλύτερης τιμής από τοπικές επιχειρήσεις σε κοινωνικές ομάδες που
έχουν πραγματικά ανάγκη με την παροχή εκπτώσεων στις παραπάνω κοινωνικές
ομάδες. Την περίοδο 2010-2014 που υλοποιήθηκε η δράση συμμετείχαν τουλάχιστον
60 επιχειρήσεις στα Χανιά και αργότερα το πρόγραμμα επεκτάθηκε και στις τρίτεκνες
οικογένειες με μεγάλη επιτυχία.
Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε ξανά να ενεργοποιήσουμε το πρόγραμμα και να δώσουμε
ώθηση στις τοπικές επιχειρήσεις καθώς και ένα επιπλέον κίνητρο να προτιμήσουν οι
συγκεκριμένοι καταναλωτές τα δικά μας καταστήματα.
Στο πρόγραμμα αυτό δεν θα συμμετέχουν μεγάλα καταστήματα-αλυσίδες και
πολυεθνικές.
Για να συμμετάσχει κάποιος θα πρέπει να είναι μέλος του Εμπορικού συλλόγου
Χανίων και να είναι ταμειακώς εντάξει μέχρι και το προηγούμενο έτος της έναρξης
δηλαδή το 2018.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με επιχειρήσεις που απασχολούνται στον κλάδο του
εμπορίου αρχικά (ένδυση-υπόδηση-αξεσουάρ κλπ) και αργότερα ίσως επεκταθεί και
στην εστίαση.
Από την πλευρά μας σαν σύλλογος θα αναλάβουμε όλο το κόστος διαφήμισης του
συγκεκριμένου εγχειρήματος με δελτία τύπου, ανακοινώσεις και αφίσες που θα
παραδοθούν σε όλες τις επιχειρήσεις που «συμμετέχουν».
Οι επιχειρήσεις θα φέρουν αφίσα που θα την προμηθεύσει ο Εμπορικός σύλλογος σε
εμφανές σημείο του καταστήματος και με το ποσοστό της έκπτωσης που παρέχουν.
Επίσης στο website του συλλόγου www.esx.gr θα υπάρχει ειδική ενότητα με τον
αριθμό των επιχειρήσεων που «Συμμετέχουν» καθώς και με το ποσοστό της
έκπτωσης.
Θα σας παρακαλούσαμε το ποσοστό εκπτώσεων να είναι ένα και συγκεκριμένο προς
αποφυγή μπερδεμάτων και παρερμηνειών.
Αγαπητέ συνάδελφε, σε καλούμε να «συμμετέχεις» ενεργά στο πρόγραμμα ώστε να
προχωρήσει με επιτυχία και όλοι μαζί να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις
ανάκαμψης των δικών μας τοπικών επιχειρήσεων.

Δηλώσεις Συμμετοχής στο τηλ και στo Mail
Εμπορικός Σύλλογος Χανίων
Τηλ Επικ: 28210-43028 ΩΡΕΣ:10:00-13:00
Email: emporosil@outlook.com.gr

Site: www.esx.gr
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