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Thomas Spanos

Από: christos.giantomidis@cchellenic.com
Αποστολή: ∆ευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014 12:38 µµ
Προς: ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ Ε.Π.Ε
Θέµα: RE: Packshots Προϊόντων Coca-Cola 3E
Συνηµµένα: psMOTION_330ml_DC_300dpi.jpg; carrot_front_250ml.jpg; 660976_GR_CCR_

2x1500ml_PET_PROMO_r1.jpg

Καληµέρα  

 
  Σας επισυνάπτω τις  3 από τις  5  συσκευασίες που ζητήσατε . 

 

 

 

(See attached file: psMOTION_330ml_DC_300dpi.jpg) 

 

(See attached file: carrot_front_250ml.jpg) 

(See attached file: 660976_GR_CCR_2x1500ml_PET_PROMO_r1.jpg) 

 
Λόγω του µεγάλου όγκου του αρχείου τις άλλες δύο σας τις στέλνω σε νέο mail . 

 
Στην διάθεσή σας  

 
 

 
 

ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ Ε.Π.Ε ---17/01/2014 02:19:09 µµ---Κύριε Γιαντοµίδη, καλησπέρα Σας. 

 
From: ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ Ε.Π.Ε <info@spanosthomas.gr> 
To: <christos.giantomidis@cchellenic.com>,  
Date: 17/01/2014 02:19 µµ 
Subject: RE: Packshots Προϊόντων Coca-Cola 3E 

 

 

 

Κύριε Γιαντομίδη, καλησπέρα Σας. 

  

Πρωτίστως, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον Σας. 

Έχω κάνει τις σχετικές διορθώσεις και είμαι δεκτικός σε νέες παρατηρήσεις Σας, προς κοινό όφελος. 

Πρέπει να Σας ενημερώσω ότι υπολείπομαι φωτογραφιών των: 
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1. CC     3x2x1500cc 

2. CCL        -//- 

3. CCZ        -//-             Οι συγκεκριμένες συσκευασίες έχουν φθηνότερη τιμή, κάτι που διαπίστωσα από τον 

νέο Σας τιμοκατάλογο και δεν μπορώ να  

                                         τις εντάξω. 

4. Motion 330ml        το νέο 

Τα προϊόντα Schweppes δεν τα καταχωρώ καθώς δεν έχω την δυνατότητα προμήθειάς τους προς το 

παρόν. 

Με χαρά θα δεχόμουν νέες Σας κατευθύνσεις. 

Ευχαριστώ. 

  

Σπανός Θωμάς - Δημήτριος Του Χρήστου 

  

Διεύθ.: 5χλμ. Ρόδου - Λίνδου 

Τηλ.: (22410) 68847,  61330 

Fax:  (22410) 68955,  61301 

Κιν.:   6946 696 310 

Website:www.spanosthomas.gr 

E-mail: span_tho@otenet.gr 

  

  

  

From: christos.giantomidis@cchellenic.com [mailto:christos.giantomidis@cchellenic.com]  
Sent: Thursday, January 16, 2014 10:33 AM 
To: info@spanosthomas.gr 
Subject: 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 
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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 

 
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! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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! 

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


