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Υπηρεσίες Δικτυακών Πυλών και Τεχνολογιών Πληροφορίας

Έδρα: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Διεύθυνση Έδρας: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 138
Α.Φ.Μ.: 113685824 -Δ.Ο.Υ.: Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Νόμιμος εκπρόσωπος: ΤΣΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αίτηση ΔΩΡΕΑΝ καταχώρησης επιχείρησης/ΠΕΛΑΤΗ σε κατηγορία προβολής   Bronze   του   MyConnection  

Όνομα:

Επώνυμο:

Ιδιότητα:

Επωνυμία Επιχείρησης:

Διακριτικός Τίτλος:

Περιοχή Έδρας: Τ.Κ.:

Διεύθυνση Επιχείρησης:

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:

Δραστηριότητα:

Email Εγγραφής:

Τηλέφωνο Υπευθύνου:

Δηλώνω ότι έλαβα ενημέρωση σχετικά με την πλατφόρμα του myconnection.gr. Συμφωνώ και Συναινώ να καταχωρηθεί
η  επιχείρηση  που  εκπροσωπώ  ΔΩΡΕΑΝ  για  ΠΑΝΤΑ  στην  βασική  κατηγορία  προβολής  (BRONZE) του
MyConnection,  αποδεχόμενος τους Όρους & Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου, όπως αναγράφεται στο
www.myconnection.gr (Όροι  &  Προϋποθέσεις:  https://www.myconnection.gr/oroi-kai-proypotheseis/)  (Πολιτική
Απορρήτου:  https://www.myconnection.gr/politiki-aporritou/).  Μπορώ να αιτηθώ ανά πάσα στιγμή την διαγραφή της
καταχώρησης μου από την πλατφόρμα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που
αφορούν την επιχείρηση που εκπροσωπώ είναι αληθή και θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή και προώθηση της
επιχείρησης.

Στοιχεία καταχώρησης της επιχείρησης/ΠΕΛΑΤΗ (Τα στοιχεία εμφανίζονται στο MyConnection)

* Τίτλος Επιχείρησης:

Περιγραφή:

* Κατηγορία Επιχείρησης:

* Περιοχή:

* Διεύθυνση Επιχείρησης:

* Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

FAX:

Email Επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα:

Τρόποι πληρωμής που δέχεται η επιχείρηση/ΠΕΛΑΤΗΣ (Τα στοιχεία εμφανίζονται στο MyConnection)

Εξαργύρωση Επιβράβευσης που δέχεται η επιχείρηση/ΠΕΛΑΤΗΣ (Τα στοιχεία εμφανίζονται στο MyConnection)

Ticket: 
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Ιδιοκτήτης/τρια Νόμιμος Εκπρόσωπος Υπεύθυνος/η

Μετρητά MasterCard American Express Viva

Visa Maestro Diners Τραπεζική Κατάθεση

Yellow €πιστροφή Bonus go4more Restaurant Compliments Car

http://www.myconnection.gr/
https://www.myconnection.gr/oroi-kai-proypotheseis/
https://www.myconnection.gr/politiki-aporritou/
https://www.myconnection.gr/


Εικόνες της επιχείρησης/ΠΕΛΑΤΗ (Τα στοιχεία εμφανίζονται στο MyConnection.gr)

Το λογότυπο και οι εικόνες της επιχείρησης μπορούν να δοθούν με usbstick ή να αποσταλούν στο 
business@myconnection.gr από το email εγγραφής με τίτλο του email την επωνυμία της επιχείρησης.

*Λογότυπο επιχείρησης(Βέλτιστη διάσταση 125pxX 125px) σε περίπτωση που δεν δοθεί ή σταλεί, θα χρησιμοποιηθεί κενό λογότυπο.
*Γενική εικόνα(Βέλτιστη διάσταση 1060pxX 450px) σε περίπτωση που δεν δοθεί ή σταλεί, θα χρησιμοποιηθεί κενή εικόνα.
Gallery μία έως πέντε εικόνες (Βέλτιστες διαστάσεις 1060pxX 450px).

Ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης/Πελάτη (Τα στοιχεία εμφανίζονται στο MyConnection.gr)

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της επιχείρησης/Πελάτη (Τα στοιχεία εμφανίζονται στο MyConnection.gr)

myconnection.gr (Όροι & Προϋποθέσεις: https://www.myconnection.gr/oroi-kai-proypotheseis/) (Πολιτική Απορρήτου: 
https://www.myconnection.gr/politiki-aporritou/).

βασική κατηγορία προβολής (Bronze) του MyConnection.

εκπροσωπώ και για το διάστημα των 61 ημερών χωρίς χρέωση. Η ενέργεια αυτή γίνεται για λόγους προώθησης και 
δοκιμής των κατηγοριών Πρόσθετης Προώθησης. Ως ημερομηνία έναρξης της Δωρεάν ενεργοποίησης της κατηγορίας 
ΠΑΚΕΤΟΥ Gold ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της αίτησης. Η απενεργοποίησης της κατηγορία GOLD θα 
πραγματοποιηθεί με την πάροδο της 61ης ημέρας. Μετά την απενεργοποίηση της κατηγορίας GOLD, η καταχώρηση 
της επιχείρησης που εκπροσωπώ γυρίζει αυτόματα στην ΔΩΡΕΑΝ κατηγορίας BRONZE, χωρίς καμία επιβάρυνση και 
χωρίς να απαιτείται ενέργεια από μέρους μου. Όποτε το επιλέξω, μπορώ να ενεργοποιήσω εκ νέου κάποια κατηγορία 
Πρόσθετης Προώθησης μέσα από το myconnection.gr

*Ημερομηνία υπογραφής: *Τόπος υπογραφής:

Για το MyConnection  /  Πελάτης

Γεώργιος Τσίτσος
*Υπογραφή και Σφραγίδα

*Απαιτείται
-Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ενδέχεται να σας σταλεί αυτόματο email στο email εγγραφής.
Για οποιαδήποτε πληροφορία στείλτε μας email στο info@myconnection.gr ή καλέστε μας στο (+30) 21 69 00 7961.
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Δευτέρα: Παρασκευή:

Τρίτη: Σάββατο:

Τετάρτη: Κυριακή:

Πέμπτη:

Facebook (URL): LinkedIn (URL):

Twitter (URL): Pinterest (URL):

Instagram (URL): YouTube (URL):

*Συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του MyConnection όπως αναγράφεται στο

*Συμφωνώ και Συναινώ να καταχωρηθεί η επιχείρηση που εκπροσωπώ ΔΩΡΕΑΝ και για ΠΑΝΤΑ στην

*Συμφωνώ και Συναινώ να λαμβάνω τις σημαντικές ενημερώσεις του MyConnection

Συμφωνώ να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία του MyConnection.

Συμφωνώ να ενεργοποιηθεί ΔΩΡΕΑΝ η κατηγορία Πρόσθετης Προώθησης GOLD για την επιχείρηση που

Ο Αιτών Η Αιτούσα

http://www.myconnection.gr/
https://www.myconnection.gr/oroi-kai-proypotheseis/
https://www.myconnection.gr/politiki-aporritou/
mailto:business@myconnection.gr
mailto:info@myconnection.gr
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