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Προς: info@spanosthomas.gr
Θέµα: FW: Σπανος θ. Λογότυπα 1/2
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Σας στέλνω τα πρώτα  

 

From: Maria Makrodimitri  

Sent: Wednesday, December 16, 2015 2:44 PM 

To: Zacharias Mesodiakakis <Zacharias.Mesodiakakis@cchellenic.com> 

Subject: RE: Σπανος θ. Λογότυπα 1/2 

 
Ζαχαρία, 

 

Σου αποστέλλω τα λογότυπα από τα προϊόντα, σε παρακαλώ όπως με ενημερώσεις εάν χρειάζεσαι κάτι επιπλέον 

 

 

 

 

 

Σ΄ευχαριστώ, 

Μ. 

 

 
 

 
Μaria Makrodimitri 

Customer Marketing Specialist – IC Fragmented 

 
60 Kifissias Ave. 151 25 Maroussi Athens, Greece 

T: +30 210 638 1799  Μ: +30 697 444 8993 

Email:  maria.makrodimitri@cchellenic.com 

www.coca-colahellenic.gr 

                                                       

 

 

From: Zacharias Mesodiakakis  

Sent: Wednesday, December 16, 2015 2:29 PM 

To: Maria Makrodimitri <maria.makrodimitri@cchellenic.com> 

Subject: FW: Σπανος θ. 

 
Καλημέρα  

 

Δεν κάναμε κάτι ακόμα δυστυχώς με το θέμα του Σπανού.Θα του δώσω το email σου να μιλήσετε για αυτό ακριβώς 

που θέλει, να του το στείλεις απευθείας σε εκείνον. 

Ευχαριστώ πολύ 

 

From: Zacharias Mesodiakakis  

Sent: Thursday, October 29, 2015 10:50 AM 

Thomas
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To: Maria Makrodimitri <maria.makrodimitri@cchellenic.com> 

Subject: FW: Σπανος θ. 

 
Καλημέρα Μαρία  

 

Με παίρνει κάθε μέρα για τα λογότυπα. Να του δώσω το email σου να μιλήσετε για τον τρόπο αποστολής. 

Ενημέρωσε με σε παρακαλώ για το πώς θέλεις να κινηθούμε. 

 

Ευχαριστώ πολύ 

 

From: Zacharias Mesodiakakis  

Sent: Tuesday, October 27, 2015 8:37 AM 

To: Maria Makrodimitri <maria.makrodimitri@cchellenic.com> 

Subject: RE: Σπανος θ. 

 
Καλημέρα Μαρία  

 

Μου ζήτησε να τα περάσουμε σε ένα cd και να του τα στείλουμε. Είχε και στο παρελθόν λέει ξαναπάρει με αυτόν 

τον τρόπο τα λογότυπα από εμάς. 

Η μέσω ενός  ζιπαρισμένου αρχείου. Όπως και να έχει θέλει όλη την γκάμα μας ,διότι θα μας ενοχλεί διαρκώς μετά 

ότι θέλει και αυτό και θέλει και το άλλο. 

Δεν θέλει όμως να γίνει αυτό. 

Αν τα περάσεις σε ένα cd μπορείς να μου τα στείλεις Ρόδο και θα τα παραδώσω εγώ. 

 

Ευχαριστώ πολύ 

 

From: Maria Makrodimitri  

Sent: Monday, October 26, 2015 4:02 PM 

To: Zacharias Mesodiakakis <Zacharias.Mesodiakakis@cchellenic.com> 

Subject: RE: Σπανος θ. 

 
Ζαχαρία καλησπέρα, 

 

Τα λογότυπα είναι εφικτό να σου τα στείλω μέσω e-mail αλλά αναφορικά με τις συσκευασίες μας(προωθητικά 

πακέτα και on going ) είναι πολύ μεγάλος όγκος  

Και δεν θα μπορέσω να σου τα αποστείλω. 

Μπορείς σε παρακαλώ να με ενημερώσεις για κάποιες συσκευασίες συγκεκριμένα που χρειάζεσαι για να σου 

προωθήσω? 

 

Σ΄ευχαριστώ, 

 

 
 

 
Μaria Makrodimitri 

Customer Marketing Specialist – IC Fragmented 

 
60 Kifissias Ave. 151 25 Maroussi Athens, Greece 

T: +30 210 638 1799  Μ: +30 697 444 8993 

Email:  maria.makrodimitri@cchellenic.com 

www.coca-colahellenic.gr 
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From: Zacharias Mesodiakakis  

Sent: Monday, October 26, 2015 10:13 AM 

To: Maria Makrodimitri <maria.makrodimitri@cchellenic.com> 

Subject: FW: Σπανος θ. 

 
Καλημέρα σας 

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω για τα λογότυπα που ζήτησε ο πελάτης Σπανός. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό 

αυτό θα ήθελα να με ενημερώσετε έτσι ώστε να τον ενημερώσω και εγώ με την σειρά μου. 

 

Ευχαριστώ πολύ 

 

From: Zacharias Mesodiakakis  

Sent: Thursday, October 15, 2015 6:51 PM 

To: Maria Makrodimitri <maria.makrodimitri@cchellenic.com> 

Subject: Σπανος θ. 

 
 

Καλησπέρα σας 

Θα ήθελα να μου αποσταλούν τα λογότυπα των προϊόντων μας και οι συσκευασίες μας.Ακομα και οι προωθητικοί 

κωδικοί. 

Για να τους προωθησω με την σειρά μου στον πελάτη Σπανο θ. Για την χρήση αυτών για διαδικτυακή πώληση. 

 

 

Ευχαριστώ πολύ 

 

Zacharias mesodiakakis 

Team leader Rest Rhodes 

Rodou lindou 255 tk85100 

M6974443714 

T2241069890 

 
 

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.  


