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Μεταφορά χρημάτων συμβαίνει όταν μεταφέ-
ρονται χρήματα από ένα μέρος σε ένα άλλο, 
από ένα φυσικό πρόσωπο (αποστολέας) σε ένα 
άλλο φυσικό πρόσωπο (παραλήπτης).

Όταν αυτή η μεταφορά γίνεται μέσω μίας εντο-
λής που δίνεται από έναν ηλεκτρονικό υπολογι-
στή, ονομάζεται Ηλεκτρονική Μεταφορά Χρη-
μάτων ή αλλιώς Έμβασμα. 

Αυτού του είδους οι υπηρεσίες συνήθως 
παρέχονταν από Τραπεζικά Καταστήματα. 
Ωστόσο, η τεχνική υποδομή που έγινε πιο 

προσιτή καθώς και η τεχνογνωσία που έχουν 
στη διάθεσή τους διεθνείς μη-τραπεζικοί κο-
λοσσοί, έδωσαν τη δυνατότητα να γίνονται 
εμβάσματα και πέραν των τραπεζικών δι-
κτύων. 

Η ύπαρξη τέτοιων εταιρειών όπως η 
MoneyGram, η οποία έχει παρουσία σχεδόν 
σε κάθε χώρα του πλανήτη, εξασφαλίζει την 
αποτελεσματική λειτουργία ενός εκτενούς 
δικτύου καταστημάτων – σημείων εξυπηρέ-
τησης - μέσω του οποίου εκτελούνται οι απο-
στολές και παραλαβές των χρημάτων. 

Η παρουσία ηλεκτρονικού υπολογιστή σχεδόν 
σε κάθε είδους επιχείρηση, σε κάθε μαγαζί, 
μικρό ή μεγάλο, τους δίνει τη δυνατότητα να 
εκμεταλλευτούν αποδοτικότερα την υπάρ-
χουσα υποδομή τους και να προσθέσουν υπη-
ρεσίες που μπορούν να προσφερθούν μέσω 
ενός απλού ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Έτσι, η επιχείρηση αυξάνει την γκάμα των προ-
ϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει στους 
υπάρχοντες πελάτες της, αλλά ανοίγει και την 
πόρτα σε νέα πελατεία, η οποία θα προσέλθει 
στο κατάστημα για να στείλει ή να λάβει χρήματα. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ



Ποιοι όμως χρειάζονται να πραγματοποιήσουν μία Ηλεκτρονική Μεταφορά Χρημάτων, να 
στείλουν ή να λάβουν ένα έμβασμα και δεν καλύπτονται από το τραπεζικό σύστημα; 

Αν αναρωτιέστε λοιπόν για το αν υπάρχει εν δυνάμει πελατεία καθώς και ποιο είναι το προφίλ 
των ανθρώπων που χρησιμοποιούν μία τέτοια υπηρεσία, τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους.

Στην Ελλάδα η αγορά των εξωτραπεζικών εμβασμάτων ακμάζει εδώ και δεκαετίες, ενώ το 
2018 έφτασε, σύμφωνα με εκτιμήσεις, να αριθμεί πάνω από 4.000.000 συναλλαγές, αξίας 
άνω του €1,2 δις! 

Είναι αυτοί που δεν έχουν ή δεν 
θέλουν να χρησιμοποιήσουν 
τραπεζικό λογαριασμό.

Είναι όσοι επιθυμούν τα χρήματα 
που στέλνουν να είναι διαθέσιμα 
στον παραλήπτη τους άμεσα, 
ακόμη και σε λίγα μόλις λεπτά.

Είναι εκείνοι που θέλουν να 

εξυπηρετηθούν σε ωράρια 
πέραν αυτών του τραπεζικού 
συστήματος, ακόμη και 
απογεύματα αλλά και 
Σαββατοκύριακα.  

Είναι όλοι όσοι επιθυμούν εξ’ 
αρχής να γνωρίζουν και με 
απόλυτη ακρίβεια τα συνολικά 
έξοδα του εμβάσματός τους. 

•  Υπάλληλοι εταιρειών διεθνών 
μεταφορών

• Οικονομικοί μετανάστες
• Πρόσφυγες
• Τουρίστες
•  Εργαζόμενοι μακριά  

από το σπίτι τους
•  Πολίτες με  

κατασχεμένους  
λογαριασμούς

• Και άλλοι

• Φοιτητές και οι γονείς τους
• Στρατιώτες και οι γονείς τους
• Ενοικιαστές και εκμισθωτές 
•  Άνθρωποι που βρίσκονται σε 

επείγουσα ανάγκη
• Έλληνες της ομογένειας
•  Ναυτικοί που στέλνουν  

χρήματα στις οικογένειές 
τους

• Επιχειρηματίες

Σχετικά με το προφίλ των πελατών, ενδεικτικά παρατίθενται 
κατηγορίες ανθρώπων που συχνά επιλέγουν την εξωτραπεζική 
ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων:

Η ΠΕΛΑΤΕIΑ



ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ  
Η MONEYGRAM 
INTERNATIONAL

H MoneyGram International Inc. είναι εταιρεία ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής ενώ η μετοχή της (MGI) διαπραγματεύεται στον δείκτη NASDAC του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. 

Ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην αποστολή εμβασμάτων το 1940 και πλέον μάχεται για την πρώτη θέση παγκοσμί-
ως στο χώρο της ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων.

Τα τελευταία 80 χρόνια έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο κατορθώνοντας να έχει παρουσία σε 200 χώρες, ενώ τα ση-
μεία εξυπηρέτησης εμβασμάτων MoneyGram φτάνουν τις 350.000 σε ολόκληρο τον πλανήτη και διαρκώς αυξάνονται. 

Το κύρος της την οδήγησε σε συνεργασίες με μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς, ταχυδρομεία, αλυσίδες ανταλλα-
κτηρίων συναλλάγματος και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις παγκοσμίου φήμης.



Η TrustLink είναι ο αντιπρόσωπος που εμπιστεύτηκε η MoneyGram 
International Inc. για την Ελλάδα. 

Στόχος της TrustLink είναι να αυξηθούν τα σημεία εξυπηρέτησης εμ-
βασμάτων MoneyGram στην Ελλάδα, μέσα από συνεργασίες με τις 
καλύτερες αλυσίδες λιανεμπορίου της χώρας αλλά και με επιλεγμέ-
νες ανεξάρτητες μικρότερες επιχειρήσεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί 
ένα δίκτυο πρότυπο τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό. 

Για να ενταχθεί μία επιχείρηση στο δίκτυο συνεργατών TrustLink 
– MoneyGram χρειάζονται:
1.  Απόδειξη οικονομικής φερεγγυότητας
2.  Προσκόμιση συγκεκριμένων νομικών εγγράφων και παραστατικών 

ανάλογα με το είδος της επιχείρησης
3.  Ύπαρξη στοιχειώδους υποδομής (ηλεκτρονικός υπολογιστής, πρό-

σβαση στο διαδίκτυο και ένας εκτυπωτής/πολύμηχάνημα) 

Ενώ αυτό που ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ είναι απολύτως κανένα επενδυτικό 
έξοδο, κανένα fee τύπου franchise. Η επιχείρηση έχει μόνο έσοδα και 
οφέλη από τις ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων που εκτελεί και κα-
νένα κόστος, ακόμη και αν δεν πραγματοποιήσει ούτε ένα έμβασμα.

Ενδεικτικά είδη επιχειρήσεων οι οποίες, σύμφωνα με την Ελληνική αλλά και 
τη διεθνή πρακτική, ανήκουν στις πιο κατάλληλες κατηγορίες για να παρέ-
χουν τις υπηρεσίες της MoneyGram είναι:

Super Market

Mini Market

Ανταλλακτήρια συναλλάγματος

Ασφαλιστικά γραφεία

Βιβλιοπωλεία

Επιχειρήσεις υπηρεσίας ταχυμεταφορών και ταχυδρομείων

Καταστήματα γραφικής ύλης, φωτοτυπιών και εκτυπώσεων

Καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών

Καταστήματα κινητής τηλεφωνίας

Λογιστικά γραφεία

Μεσιτικά γραφεία

Ταξιδιωτικά γραφεία

Και άλλα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΜΕ TRUSTLINK 
-MONEYGRAM



Με την προσθήκη των υπηρεσιών MoneyGram, η επιχείρηση αυξάνει αμέσως το περιθώριο κέρδους 
(margin) με το οποίο λειτουργεί. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε μία συναλλαγή συνεπάγεται έσοδο και κέρ-
δος, τα οποία θα έρθουν έχοντας η επιχείρηση διατηρήσει το ίδιο προσωπικό, την ίδια υποδομή και τα 
ίδια λειτουργικά έξοδα. 

Ας δούμε όμως συμπληρώνοντας το παρακάτω μοντέλο με τα νούμερα της επιχείρησής σας, ποια μπο-
ρούν να είναι τα επιπλέον καθαρά έσοδα για εσάς, αμιγώς από την παροχή των υπηρεσιών MoneyGram 
στους πελάτες της:

*το έσοδο ανά συναλλαγή έχει υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας την προμήθεια [ 18% ] που προσφέρει η TrustLink 
– MoneyGram επί το μέσο έξοδο που πληρώνει ο πελάτης [ €11,7 ] για το μέσο αποστελλόμενο κεφάλαιο [ €330 ].
** Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων απαλλάσσονται από ΦΠΑ, οπότε το ποσό αυτό είναι εξ’ ολοκλή-
ρου καθαρό έσοδο της επιχείρησης.

Μέσο καθαρό έσοδο ανά συναλλαγή:               €2,11*

  [ πολλαπλασιάζουμε με ]                       x

Υποθετικό αριθμό εμβασμάτων ανά ημέρα λειτουργίας ανά κατάστημα:                       A

  [ πολλαπλασιάζουμε με ]            x

Ημέρες λειτουργίας ανά έτος:                    B

  [ πολλαπλασιάζουμε με ]            x
 
Αριθμό καταστημάτων:                     Γ

               [ αποτέλεσμα ] 

Σύνολο ετήσιων καθαρών εσόδων από τις υπηρεσίες MoneyGram €2,11 x A x B x Γ  =  €**

AΜΕΣΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO 

ΚEΡΔΟΣ



ΤΑ ΟΦΕΛΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

MONEYGRAM

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  
ΑΝΑΠΕΛΑΤΗ. 
Ένας πελάτης που θα προσέλθει στο κατάστημα 
για ένα MoneyGram έμβασμα είναι πελάτης που σε 
κάθε περίπτωση θα έχει χρήματα στην τσέπη του. 
Έτσι είναι ευκαιρία για cross-selling με τα υπόλοιπα 
προϊόντα / υπηρεσίες του καταστήματος.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
(FOOT TRAFFIC). 
Θα μπαίνουν πελάτες στο κατάστημα και για τις 
υπηρεσίες MoneyGram.

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΓΚΑΜΑΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 
Η προσθήκη των υπηρεσιών MoneyGram συνά-
δει με την τάση της εποχής να γίνει το κατάστημα 
One Stop Shop για τον πελάτη.

ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ.  
Η εμπειρία δείχνει ότι οι περισσότεροι πελάτες 

είναι επαναλαμβανόμενοι. Στέλνουν ή λαμβά-
νουν τακτικά χρήματα π.χ. κάθε 2 εβδομάδες ή 
κάθε μήνα.

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ. 
Θα προσέλθουν πελάτες για πρώτη φορά, οι 
οποίοι ενδεχομένως, διαφορετικά, να μην έμπαι-
ναν ποτέ στο κατάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ/ΠΡΟΩΘΗΣΗ  
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.  
Παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ όλο το υλικό σήμανσης που 
θα χρειαστεί (φωτεινές επιγραφές, αυτοστήρικτα 
πεζοδρομίου/εισόδου, φυλλάδια, αυτοκόλλητα, 
αφίσες κτλ.) ενώ κάνουμε και διαφήμιση στο δι-
αδίκτυο (Facebook, Google κ.α.).

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ. 
Επιδιώκουμε συνεχώς την χρυσή τομή ανταγωνι-
στικότητας τιμών και κερδοφορίας συνεργατών. 
Προσαρμόζουμε τις τιμές ανάλογα με τη ζήτηση 

και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας προορισμού.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. 
Οι υπηρεσίες MoneyGram παρέχονται με τον 
υπάρχοντα τεχνικό εξοπλισμό και χωρίς να αυξά-
νουν τα υπάρχοντα λειτουργικά έξοδα (ενοίκιο, 
ρεύμα, τηλέφωνο, Internet κτλ.).

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. 
Δεν θα χρειαστεί επιπλέον προσωπικό για την 
παροχή των υπηρεσιών. 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  
ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ.  
Τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης, η υπη-
ρεσία εξωτραπεζικής ηλεκτρονικής μεταφοράς 
χρημάτων έχει γνωρίσει ιδιαίτερη άνθιση μεταξύ 
του ελληνικό κοινού. Εξυπηρετείστε λοιπόν τους 
πελάτες σας στο κατάστημά σας. 

ΞΕΧΩΡΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΑΣ.  
Προσθέστε διαφορετικές υπηρεσίες που δεν τις 
προσφέρει ο ανταγωνιστής σας. 

ΝΙΩΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ!  
Θα συνεργαστείτε με μία από τις κορυφαίες εται-
ρείες του κόσμου, με ιστορία σχεδόν 80 χρόνων, 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 
και που βρίσκετε ήδη σε 350.000 καταστήματα 
σε όλο τον πλανήτη.

ΝΙΩΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΑΣ!  
Υπάρχουν ελάχιστες υπηρεσίες / προϊόντα που 
μπορείτε να παρέχετε έχοντας κάνει μηδαμινή 
επένδυση και τα οποία να σας αποφέρουν μόνο 
κέρδος, χωρίς να μπορούν να σας μείνουν stock 
ή απούλητα, ενώ πιο λιγοστές είναι οι υπηρεσίες 
που είχαν την τύχη να δουν τις πωλήσεις τους να 
αυξάνονται ακόμη και μέσα στην κρίση. 



ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΞΟΔΑ
€ 0,00 € 40 € 8,75

€ 40,01 € 80 € 9,75

€ 80,01 € 150 € 14,5

€ 150,01 € 230 € 18,75

€ 230,01 € 300 € 22,5

€ 300,01 € 380 € 22,5

€ 380,01 € 555 € 29,5

€ 555,01 € 735 € 33

€ 735,01 € 920 € 39

€ 920,01 € 1.105 € 42,5

€ 1.105,01 € 1.285 € 50

€ 1.285,01 € 1.470 € 53,5

€ 1.470,01 € 1.835 € 61

€ 1.835,01 € 2.565 € 75

€ 2.565,01 € 2.935 € 100

€ 2.935,01 € 3.300 € 116

€ 3.300,01 € 3.670 € 130

€ 3670,01 € 4.400 € 140

€ 4.400,01 € 5.870 € 187

€ 5.870,01 € 7.000 € 220

ΑΠΟΣΤΟΛH ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΞΟΔΑ
€ 0,00 € 40 € 6,5

€ 40,01 € 50 € 9

€ 50,01 € 100 € 13

€ 100,01 € 150 € 14

€ 150,01 € 200 € 18

€ 200,01 € 300 € 22

€ 300,01 € 350 € 25

€ 350,01 € 550 € 29

€ 550,01 € 700 € 32

€ 700,01 € 900 € 37,5

€ 900,01 € 1.100 € 42

€ 1.100,01 € 1.200 € 45

€ 1.200,01 € 1.400 € 50

€ 1.400,01 € 1.600 € 55

€ 1.600,01 € 1.800 € 57

€ 1.800,01 € 2.250 € 70

€ 2.250,01 € 2.500 € 83

€ 2.500,01 € 3.000 € 97

€ 3.000,01 € 3.500 € 110

€ 3500,01 € 4.000 € 120

€ 4.000,01 € 5.500 € 155

€ 5.550,01 € 7.000 € 190

ΑΠΟΣΤΟΛH ΠΡΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑ

ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΞΟΔΑ
€ 0,00 € 40 € 6,5

€ 40,01 € 50 € 6,5

€ 50,01 € 75 € 8,5

€ 75,01 € 100 € 10

€ 150,01 € 200 € 12.5

€ 200,01 € 250 € 13

€ 250,01 € 300 € 16

€ 300,01 € 350 € 17

€ 350,01 € 400 € 21

€ 400,01 € 450 € 25

€ 450,01 € 500 € 25

€ 500,01 € 555 € 30

€550,01 € 600 € 30

€ 600,01 € 700 € 32

€ 700,01 € 750 € 34,5

€ 750,01 € 800 € 34,5

€ 800,01 € 900 € 39,5

€ 900,01 € 1.000 € 42

€ 1000,01 € 1.100 € 45

€ 1100,01 € 1.200 € 48

€ 1.200,01 € 1.300 € 50

€ 1.300,01 € 1.400 € 53

€ 1.400,01 € 1.500 € 58

€ 1.500,01 € 1.600 € 63

€ 1.600,01 € 1.700 € 63

€ 1.700,01 € 1.800 € 73

€ 1.800,01 € 2.000 € 73

€ 2.00,01 € 2.250 € 88

€ 2.250,01 € 2.500 € 88

€ 2.500,01 € 3.000 € 97

€ 3.000,01 € 3.500 € 99

€ 3.500,01 € 7.000 € 119

ΑΠΟΣΤΟΛH ΕΝΤOΣ
 ΕΛΛAΔΑΣ & Ε.Ε.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ



Ο αποστολέας προσέρχεται 
στο σημείο εξυπηρέτησης 
MoneyGram.

Επιδεικνύει ή παραδίδει 
προς σάρωση το έγγραφο 
ταυτοπροσωπίας του. Δηλώνει το 
ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, 
καθώς και την Πόλη/Χώρα 
προορισμού. 
Επιδίδει το ποσό που θέλει να 
στείλει, συν τα έξοδα αποστολής.

Ο αποστολέας κοινοποιεί τον 
8-ψήφιο αριθμό αναφοράς στον 
παραλήπτη για την παραλαβή του 
ποσού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑ 
ΤΥΠΙΚHΣ

ΑΠΟΣΤΟΛHΣ 
ΧΡΗΜAΤΩΝ. 

Ο ΠΑΡΑΛHΠΤΗΣ 
ΕΙΣΠΡAΤΤΕΙ 
ΜΕΤΡΗΤA

O παραλήπτης εισπράττει 
μετρητά από οποιοδήποτε σημείο 
εξυπηρέτησης MoneyGram

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

MONEYGRAM
Αποστολή χρημάτων από φυσικό 
πρόσωπο σε τραπεζικό λογαριασμό 
του παραλήπτη σε συνεργασία με 
περισσότερες από 400 τράπεζες σε 
όλο τον κόσμο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Αποστολή χρημάτων από φυσικό πρόσωπο 
σε e-wallet του παραλήπτη. Η MoneyGram 
προσφέρει υπηρεσίες προς λογαριασμούς 
M-Pesa στην Κένυα, στην Τανζανία και στη 
Ρουμανία, καθώς και προς λογαριασμούς 
Econet στη Ζιμπάμπουε.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ



ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ

ΑΥΤΟΚOΛΛΗΤΑ ΒΙΤΡIΝΑΣ / 
ΣΤΑΝΤ ΠΕΖΟΔΡΟΜIΟΥ

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚEΣ ΕΝEΡΓΕΙΕΣ

ΚΡΕΜΑΣΤH ΑΦIΣΑ

ΦΥΛΛAΔΙΑ

ΑΦIΣΕΣ ΑΥΤΟΚOΛΛΗΤΑ 
ΕΙΣOΔΟΥ

Η ορατότητα των διαφημιστικών υλικών της MoneyGram στο κατάστημα είναι αποφασιστικός παράγοντας επιτυχίας 
της υπηρεσίας για την επιχείρηση.

Για το σκοπό αυτό η TrustLink – MoneyGram παρέχουν ένα ειδικό πακέτο διαφημιστικών υλικών όπως φωτεινές 
πινακίδες, σταντ πεζοδρομίου, αυτοκόλλητα, φυλλάδια κ.α.

Ακόμη, σε συνεργασία με το έμπειρο στελεχιακό μας δυναμικό, μπορούν να σχεδιαστούν ειδικές ενέργειες υποστήριξης 
των καταστημάτων της επιχείρησης.

Ενδεικτικά κάποια από τα υλικά που παρέχονται ανάλογα με την περίπτωση:

ΔΩΡΕAΝ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚA 

ΥΛΙΚA



Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας

Ποινικό Μητρώο

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης

Πιστοποιητικό περί μη αίτησης για πτώχευση

Καταστατικό ή Έναρξη εταιρείας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ 6
111 45, ΑΘΗΝΑ
210 86 74 000

info@trustlink.gr
www.trustlink.gr


