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Thomas Spanos

Από: christos.giantomidis@cchellenic.com
Αποστολή: Πέµπτη, 16 Ιανουαρίου 2014 10:33 πµ
Προς: info@spanosthomas.gr
Θέµα: Packshots Προϊόντων Coca-Cola 3E

Καληµέρα  

 
  Σε συνέχεια της τηλεφωνικής µας επικοινωνίας θα ήθελα να σας ενηµερώσω  οτι έχω συγκεντρώσει τις απαραίτητες 
φωτογραφίες των προϊόντων για το ηλεκτρονικό σας κατάστηµα. 
Επειδή τα αρχεία είναι µεγάλου µεγέθους θα σας τα στείλω µεσω " YOUSENDIT". 

 
 Ακόµη θα ήθελα να σας ενηµερώσω για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα προϊόντα που υπαρχουν ήδη στην 
ιστοσελίδα. 

ΠΡΟΙΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

POWERADE BLOOD ORANGE  00.08.155 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 

CC LIGHT 6X500 00.02.041 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ 
4Χ500 

CC ZERO 6X500 00.02.071 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ 
4Χ500 

POWERADE CITRUS 00.08.157 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 

CC REGULAR 6X500 00.02.001 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ 
4Χ500 

AMITA COCTAIL 5 ΦΡΟΥΤΩΝ 00.20.237 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 

AMITA MOTION 330 00.20.010 ΑΛΛΑΞΕ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

FANTA VERDIA 00.01.221 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 

AMITA ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ EXTRA 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C 

00.20.203 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 

AMITA ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΑΜΗΛΗ 
ΟΞΥΤΗΤΑ 

00.20.205 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 

AMITA ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣ ΧΥΧΟΣ 
330 

00.20.263 ΑΛΛΑΞΕ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 
Για τον τιµοκατάλογο µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την προισταµένη των πωλήσεων κα Πηνελόπη  Βελαώρα  στο 
τηλ  6974443769 
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Στην διάθεσή σας  

 

 

LEGAL DISCLAIMER: This e-mail contains proprietary information some or all of which may be legally 

privileged. It is for the intended recipient only. If an addressing or transmission error has misdirected 

this e-mail, please notify the author by replying to this e-mail. If you are not the intended recipient 
you must not use, disclose, distribute, copy, or print this e-mail.  

E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be 

intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender 

therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which 
arise as a result of e-mail transmission. 

 
� Please think of the environment before you print this message and any attachments.  
</ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Κείµενο που εισήγαγε το Panda IS 2014: 

 

Εάν είναι ανεπιθύµητο µήνυµα (SPAM), κάντε κλικ στην ακόλουθη σύνδεση για να αλλάξετε τον 

χαρακτηρισµό του: Είναι SPAM! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 


