
1

Thomas Spanos

Από: Thomas Spanos [info@spanosthomas.com]
Αποστολή: Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020 10:21 πµ
Προς: 'Γεώργιος Φρόνας (george@fronas.gr)'
Θέµα: ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ | E-SHOP BtB

Επαφές: Γεώργιος Φρόνας

Γιώργο, καλημέρα. 

Εχθές σου έστειλα μια κοινοποίηση που ζήτησα τον τιμοκατάλογο της Mondelez από το 

Θοδωρή. 

Γνωρίζεις, όπως και στο παρελθόν που μου έδωσαν, μέσω εσένα τις φωτογραφίες τους και 

η Beiersdorf. 

Ανήρτησα τις εταιρείες αλλά οι τιμές δεν ήταν για εμένα ανταγωνιστικές.  

Εν τω μεταξύ έχω αποκτήσει τη σχετική γνώση και εξοικείωση με το διαδίκτυο 

προσαρμόζοντας τις γνώσεις μου από το εμπόριο και τις γνωριμίες μου στο χώρο. 

Με αφορμή το παγκόσμιο υγειονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και τα νέα πλέον 

δεδομένα συναλλαγών και διαβίωσης, έχει καταστεί  αναγκαία πλέον η διαδικτυακή 

προμήθεια των αγαθών. 

Με αυτή την αφορμή άρχισα να εμπλουτίζω ξανά το νέο  ηλεκτρονικό μου κατάστημα 

www.spanos.supply , καθώς είχα αναρτημένες μόνο δύο εταιρείες με τις οποίες 

υπολειτουργούσα και υπολειτουργώ την επιχείρηση μου. 

Έτσι απευθύνθηκα και πάλι σε όλες τις εταιρείες και στη Mondelez και καθ’ υπόδειξη σε 

εσένα που έτσι και αλλιώς από εσένα ψωνίζω τα ένα δύο πραγματάκια που κάθε φορά 

χρειάζομαι. 

Γιώργο. 

Δεν ξέρω τις σκέψεις σου και τις προθέσεις σου, όμως εγώ θα στο προτείνω και κάνε τις 

δικές σου σκέψεις και ενέργειες. 

Είμαι σε θέση μόνος μου να λειτουργήσω το www.spanos.supply συνοδεία διανομής με 

όλες τις εταιρείες ψωνίζοντας από τους τοπικούς αντιπροσώπους τα προϊόντα των 

εταιρειών. Όλοι θα είναι επωφελημένοι, καθώς ίσως να μην συμφέρει πλέον τον κάθε ένα 

χωριστά να κάνει διανομή τις δικές του αντιπροσωπείες σε απομακρυσμένα και μικρά 

σημεία  πώλησης. 

Σε κάθε περίπτωση είμαι ανοιχτός  σε κάποια πρόταση συνεργασίας σχετική με τα 

ανωτέρω και σε συνεργασία και με κάποιον άλλο στο χώρο, αν νομίζεις ότι μπορείς να 

ηγηθείς ενός τέτοιου εγχειρήματος.   

Δηλαδή σε έναν κοινό διαδικτυακό τόπο, συνοδεία διανομής, με τους τοπικούς 

αντιπροσώπους και ανά κανάλι διανομής. 

Δηλαδή χώρια τα ζαχαρώδη, χώρια τα αναψυκτικά, τα απορρυπαντικά…     

Εγώ προσφέρθηκα. 

Πέραν των ανωτέρω σε παρακαλώ να μου στείλεις τον τιμοκατάλογο της Mondelez μέσω 

του Θοδωρή, κατά τα λοιπά τα αφήνω πάνω σου. 

Ευχαριστώ και καλή συνέχεια. 
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Με εκτίμηση. 

Σπανός Χ. Θωμάς. 
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