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Θέµα: Ειδική Προσφορά προς το Πανελλήνιο Σωµατείο Εργαζοµένων στα Ελληνικά 
Πετρέλαια (3 σελ.) 

Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι, 

Σήµερα το Δίκτυο καταστηµάτων οπτικών “ANASTASIADIS Optica Stores” αριθµεί 28 καταστήµατα 
Πανελλαδικά και εξυπηρετεί πελάτες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σαντορίνη, Κρήτη, Ρόδο, Λέσβο, Ίο, Αστυπάλαια 
και Κάρυστο. Το Δίκτυο καταστηµάτων συνεργάζεται µε τους µεγαλύτερους oίκους του εξωτερικού και 
προσφέρει επώνυµες µάρκες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής, µε 
προδιαγραφές υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιµές που απευθύνονται στις ανάγκες του σύγχρονου 
καταναλωτή, που ακολουθεί τις τάσεις τις µόδας. 

Επενδύοντας στην απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη και σε αξίες που είναι συνυφασµένες µε την ποιότητα σε 
προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, την επιστηµονική προσέγγιση και εξειδίκευση του ανθρώπινου 
δυναµικού, το Δίκτυο καταστηµάτων οπτικών “ANASTASIADIS Optica Stores” προσφέρει ολοκληρωµένες 
προτάσεις σε γυαλιά ηλίου και οράσεως λειτουργώντας µε υπευθυνότητα και σεβασµό προς τον πελάτη. 

Πιστεύουµε, πως οι παροχές µας θα συµβάλλουν σηµαντικά στην ικανοποίηση των αναγκών και θα 
προσφέρουν οικονοµικά οφέλη στα µέλη του Πανελληνίου Σωµατείου Εργαζοµένων στα Ελληνικά 
Πετρέλαια. Αναλυτικά, οι παροχές σε τρείς (3) ενότητες, ως ακολούθως: 

Παροχές αναλυτικά: 1. Με χρήση ΕΟΠΥΥ. 

 1.1. Με χρήση ΕΟΠΥΥ για αγορές αξίας έως 250€. 
   Ο υπολογισµός των προσφορών γίνεται στις αρχικές τιµές. 
 Για αγορά γυαλιών οράσεως, δηλ. σκελετό µε κρύσταλλα οράσεως, 

αξίας έως 250€, στις αρχικές τιµές, µε χρήση ΕΟΠΥΥ, ο πελάτης θα 
πληρώσει το ελάχιστο ποσό των 100€. Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει το ποσό 
των 100€. 

 Παράδειγµα: Για αγορές αξίας έως 250€. 
 Με αγορά γυαλιών οράσεως στην αρχική τιµή των 250€, ο πελάτης 

θα πληρώσει 100€, θα δοθεί απόδειξη 100€. Τα 100€ θα 
επιστραφούν στο πελάτη από τον ΕΟΠΥΥ. 

 1.2. Με χρήση ΕΟΠΥΥ για αγορές αξίας άνω των 250€, έκπτωση 60%. 
 Ο υπολογισµός των προσφορών γίνεται στις αρχικές τιµές. 
 Για αγορά γυαλιών οράσεως, δηλ. σκελετό µε κρύσταλλα οράσεως, 

αξίας από 250€, µε χρήση ΕΟΠΥΥ, ο πελάτης θα πληρώσει το 40% 
της αρχικής τιµής. 

 Παράδειγµα: Για αγορές αξίας άνω των 250€, µείωση τιµής 60%. 
 Με αγορά γυαλιών οράσεως στην αρχική τιµή των 300€, ο πελάτης 

θα πληρώσει το 40% της αρχικής τιµής, δηλ. 120€, θα δοθεί 
απόδειξη 120€. 

 Τα 100€ θα επιστραφούν στο πελάτη από τον ΕΟΠΥΥ. 

  Η προσφορά ισχύει µόνο σε συνδυασµό του σκελετού µε κρύσταλλα. 
 Δεν ισχύει για αγορά σκελετού οράσεως χωρίς κρύσταλλά, για φακούς και 

υγρά φακών επαφής. 
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 2. Χωρίς χρήση ΕΟΠΥΥ, για αγορές αξίας άνω των 100€. 
 Ο υπολογισµός των εκπτώσεων γίνεται στις αρχικές τιµές. 
 Για αγορά γυαλιών οράσεως, δηλ. σκελετός µε κρύσταλλα ή κρύσταλλα 

οράσεως µόνο ή αγορά γυαλιών ηλίου-οράσεως, δηλ. γυαλιά ηλίου µε 
κρύσταλλα οράσεως ή κρύσταλλα οράσεως ηλίου µόνο, ισχύουν οι δύο (2) 
ακόλουθες κατηγορίες: 

 2.1. Επιδότηση από εµάς, αξίας 80€, για αγορές αξίας άνω των 100€. 
  Παράδειγµα: Με αγορά γυαλιών οράσεως στην αρχική τιµή των 

110€, ο πελάτης θα πληρώσει 30€, θα δοθεί απόδειξη 30€ ή 

 2.2. Συµµετοχή του πελάτη 40% ή έκπτωση 60% επί της αρχικής τιµής, 
για αγορές αξίας άνω των 100€. 

  Παράδειγµα: Με αγορά γυαλιών οράσεως στην αρχική τιµή των 
260€, ο πελάτης θα πληρώσει 104€, θα δοθεί απόδειξη 104€. 

 Εµείς προτείνουµε στον πελάτη, εκείνη την επιλογή που του προσφέρει το 
µεγαλύτερο οικονοµικό όφελος. 

 Επίσης, σε περίπτωση που η έκπτωση 60% είναι µεγαλύτερη της τελικής 
τιµής που ήδη έχει το κατάστηµα, λόγω εκπτωτικής πολιτικής, τότε ο 
πελάτης θα πάρει την χαµηλότερη τιµή, δηλ. εκείνη του καταστήµατος. 

 Οι εκπτώσεις υπολογίζονται στις αρχικές τιµές των προϊόντων µας και 
αφορούν όλα τα γυαλιά οράσεως, δηλ. σκελετός µε κρύσταλλα ή 
κρύσταλλα οράσεως µόνο και γυαλιών ηλίου-οράσεως, δηλ. γυαλιά ηλίου 
µε κρύσταλλα οράσεως ηλίου ή κρύσταλλα οράσεως ηλίου µόνο.  

 Η προσφορά ισχύει µόνο σε συνδυασµό του σκελετού µε κρύσταλλα ή 
αγορά κρυστάλλων οράσεως η κρυστάλλων οράσεως ηλίου µόνο. 

 Δεν ισχύει για αγορά σκελετού οράσεως χωρίς κρύσταλλά, για φακούς και 
υγρά φακών επαφής. 

 Για αγορές κάτω των 100€ ισχύουν οι τρέχουσες προσφορές του κατ/τος. 

 3. Σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως, για αγορές άνω των 30€, ισχύει 
επιπλέον έκπτωση 20€, στις ήδη παρεχόµενες εκπτώσεις του κατ/τος. 

 (Οι εκπτώσεις που ισχύουν είναι 30% - 60%). 
  Αυτή η παροχή δεν συνδυάζεται µε τις προαναφερθείσες παροχές ή µε 

άλλες προωθητικές ενέργειες. 

Χρονική διάρκεια: Οι παροχές ισχύουν καθ' όλη την διάρκεια του έτους, επίσης σε περιόδους 
εκπτώσεων. 

 Η συνεργασία µπορεί να έχει ισχύ επ' αόριστον, µέχρις ότου την ανακαλέσουν 
ένα ή και τα δύο (2) µέρη µαζί. 

Περιορισµοί: 1. Δεν ισχύει συνδυαστικά οποιαδήποτε προσφορά του καταστήµατος µαζί 
µε τις προσφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 1. & 2. 
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 2. Δεν µπορεί να γίνει επίσης συνδυασµός διαφορετικών προσφορών και 
προωθητικών ενεργειών. 

 3. Στη περίπτωση που αλλάξει η τροποποιηθεί το νοµοθετικό πλαίσιο που 
αφορά στον ΕΟΠΠΥ διατηρούµε το δικαίωµα να επαναπροσδιορίσουµε 
την παράγραφο 1, για αγορές µε χρήση ΕΟΠΠΥ. Σήµερα ισχύει το 
Νοµοθετικό πλαίσιο ΕΟΠΠΥ που αναφέρεται στον Ιούλιο του 2015. 

Προϋποθέσεις: Είναι απαραίτητη η επίδειξη της κάρτας µέλους του Σωµατείου. 

Κατ/τα εντός Αττικής: Τα καταστήµατα του Δικτύου ANASTASIADIS Optica Stores εντός Αττικής 
είναι συνολικά έντεκα (11): 

 Αθήνα: Μοναστηράκι: Ηφαίστου 15, 2103239448 • Ζωγράφου: Ούλωφ Πάλµε 
50, 2167006845 & 2107707029 • Γουδί: Παπαδιαµαντοπούλου 128, 
2107487464 • Αµπελόκηποι: Λαϊκό, Αγ. Θωµά 30, 2107707029 • Χολαργός: 
Εµπορικό Κέντρο “Ερµής”, Μεσογείων 256, 2106540316 • Factory Outlet 
Αερο/µίου: Εµπορικό Πάρκο, κατ/µα γυαλιών Ηλίου: 2103541433 & κατ/µα 
γυαλιών Οράσεως: 2103541230 • Factory Outlet: Πειραιώς 76, 2155303537 • 
Ν.Ιωνία: Empoli Outlet, Ιφιγενείας 73, 2102754072 • Περιστέρι: Empoli Outlet,  
Κων/πόλεως 35, 2105767261 • Βουλιαγµένη*1: Αστήρ Beach, Απόλλωνος 40, 
2108963930. 

Κατ/τα στην Υπόλοιπη Ελλάδα: Τα καταστήµατα εκτός Αττικής είναι συνολικά δεκαεπτά (17): 

 Θεσσαλονίκη: Κέντρο: Αλεξάνδρου Σβώλου 35, 2310277409 • Κέντρο: 
Ερµού 34, 2310282064 • Πυλαία, Mega Οutlet: Γεωργικής Σχολής 43, Κατ/µα 
γυαλιών Ηλίου: 2310471534 & Κατ/µα γυαλιών Οράσεως: 2314316888 • One 
Salonica Outlet Mall: Γιαννιτσών 61 & Κωλέττη, 2310532767 • Χαλκιδική*2: 
Νέα Μουδανιά, Pomegranate Spa Hotel, 2310277409. 

 Σαντορίνη: Φηρά: Πλ. Φηρών, 2286021340 • Οία*3: 2286071612. 
 Κρήτη: Χανιά: Χάληδων 4, 2821076808. 
 Ρόδος: Ρόδος: Ηρώων Πολυτεχνείου 4, 2241034739 • Μεσαιωνική (Παλιά) 

Πόλη*4: Ερµού 81, 2241036569 • Λίνδος*5: Ι. Σαββαϊδη 155, 2244033149. 
 Ίος: Χώρα: 2286092245. 
 Αστυπάλαια*6: Χώρα: 2243061416 
 Λέσβος: Μυτιλήνη: Κουντουριώτη 7, 2251021505 • Πλωµάρι: 2252031904. 
 Εύβοια: Κάρυστος: Θ. Κότσυφα 35, 2224023460. 

 Σηµείωση: Τα έξι (6) καταστήµατα µε αστερίσκο (*), είναι ανοικτά µόνο από Απρίλιο 

έως τέλη Οκτωβρίου κάθε έτους. 

ANASTASIADIS Optica Stores 
Ιούλιος 2015 


