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Αγαπητοί, πια, συνεργάτες 

 

 

Μετά την επίσημη παράδοση του επίσημου ιστότοπου της Ομοσπονδίας και την εκπαίδευση του 

προεδρείου στις διαδικασίες διαχείρισης που έλαβε χώρα το Σάββατο 2-4-2016, θα ήθελα με την 

επιστολή αυτή να διατυπώσω και εγγράφως την απόλυτη ικανοποίηση αλλά και την ευχαρίστηση που 

είχα καθ’ όλη την διάρκεια της φάσης σχεδίασης και κατασκευής από το επίπεδο της συνεργασίας με 

τα μέλη του προεδρείου που είχαν την ευθύνη της επίβλεψης της σχεδίασης – κατασκευής του 

ιστοχώρου. 

Πιο συγκεκριμένα ο επαγγελματισμός, η ευχέρεια επικοινωνίας, η ταχύτητα ανταπόκρισης και επίδοσης 

των σχεδιαστικών στοιχείων, η φιλική προσέγγιση αλλά και η θέληση για «μάθηση» νέων τεχνολογιών 

κατά την διάρκεια της κατασκευής κυμάνθηκαν όλα στα πλέον άριστα επίπεδα γεγονός που συντέλεσε 

και στην ποιότητα και ταχύτητα της σχεδίασης και κατασκευής συνολικά του ιστοχώρου. 

Θα ήθελα να γνωρίζεται ότι και τώρα, στην μετά την παράδοση του έργου φάση, η συνεργασία μας 

στη βάση της συνεχούς παρακολούθησης και διαχείρισης του ιστοχώρου σε θέματα ασφαλείας, 

αναβαθμίσεων, προώθησης στις μηχανές αναζήτησης και αντιμετώπισης ενδεχόμενων προβλημάτων 

θα είναι συνεχής (καλύπτεται πάντα μέσα στο ετήσιο κόστος συντήρησης-προώθησης-ανανεώσεων) 

και στο άρτιο επαγγελματικό επίπεδο που ήταν η μέχρι τώρα συνεργασία μας. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να μου επιτρέψετε, μέσα από αυτό το ευχαριστήριο, να κάνω μια μόνιμη 

προσφορά για ΟΛΑ τα μέλη της Ομοσπονδίας σας. 

Όποιο μέλος, λοιπόν, της Ομοσπονδίας σας χρειαστεί Σχεδίαση – Κατασκευή νέας Ιστοσελίδας, για 

όσο καιρό ο ιστοχώρος της Ομοσπονδίας υπάρχει στην διαχείριση την δική μου, θα απολαμβάνει 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΗ τιμή με συνολική έκπτωση 20% επί των τιμών αγοράς τόσο στην σχεδίαση-κατασκευή 

όσο και στις υπηρεσίες προώθησης, ως εξής: 

 

 Σχεδίαση – Κατασκευή Ιστοχώρου στις προδιαγραφές του cleaningfed.gr 330 ευρώ 

 Υπηρεσίες Προώθησης στις Μηχανές αναζήτησης (SEO) – απαραίτητο-  120 ευρώ 

Σύνολο:          450 ευρώ 

 

(Στις τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) 

 

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος χρειαστεί κάτι παραπάνω από τις προδιαγραφές του cleaningfed.gr 

ή χρειαστεί επανασχεδιασμό υφιστάμενου ιστοχώρου, τότε η περίπτωση θα εξεταστεί ξεχωριστά αλλά 

ΠΑΝΤΑ στις καλύτερες τιμές της αγοράς και προνομιακά ένεκα της συνεργασίας μας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Τάσος Δροσιάδης 


