
 

 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το συγκεκριμένο μήνυμα απευθύνεται αποκλειστικά στο πρόσωπο ή στον οργανισμό που 
αναφέρεται ως παραλήπτης και πιθανόν να περιέχει απόρρητες πληροφορίες που δεν πρέπει να γνωστοποιηθούν. Εάν δεν είστε ο 
προοριζόμενος παραλήπτης ή ο αρμόδιος υπάλληλος για την παράδοση του μηνύματος στον προοριζόμενο παραλήπτη, σας 
γνωστοποιούμε ότι η οποιαδήποτε διάδοση, διανομή ή αντιγραφή του συγκεκριμένου μηνύματος απαγορεύεται αυστηρά. Εάν έχετε 
λάβει αυτό το μήνυμα εκ παραδρομής, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα τηλεφωνικώς (με δική μας χρέωση εάν 
απαιτείται), και μας επιστρέψετε το πρωτότυπο μήνυμα ταχυδρομικώς ή εναλλακτικά καταστρέψτε το. 
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ΥΠ’ ΟΨΙΝ : κ. Α. ΚΟΚΚΟΡΗ ΗΜ/ΝΙΑ : 29/03/2016 

ΑΠΟ  : Γ. ΣΑΚΕΛΛΗ ΣΕΛΙΔΕΣ : 02 
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Αγαπητέ κύριε Κόκκορη, 
 
Σχετικά με το από 22/03/16 αίτημά σας, σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας παρέχει 
έκπτωση 40% στις μετακίνηση αθλητών, συνοδών και των οχημάτων τους από Πειραιά 
προς Σύρο με επιστροφή στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 2ου Πανελλαδικού 
Πρωταθλήματος για την κατηγορία Αγόρια – Κορίτσια στις 08 – 12/04/16 από τον Όμιλο 
Αντισφαίρισης Σύρου. Η έκπτωση παρέχεται αναλόγως διαθεσιμότητας και απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η αποστολή ονομαστικής λίστας με τους δικαιούχους της έκπτωσης.   
 
Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την προβολή της εταιρείας μας και όπως μας 
αποστείλετε οτιδήποτε σχετικό για το αρχείο μας.  
 
Για κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίων, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε έγκαιρα 
(τουλάχιστον 3 εργάσιμες πριν την αναχώρηση) με το λιμενικό μας γραφείο στον Πειραιά, 
GELASAKIS STC, τηλ. 210 4222440 ή με το λιμενικό μας γραφείο στη Σύρο, GAVIOTIS 
TRAVEL, τηλ. 22810 86610. Για κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίων την ημέρα 
αναχώρησης του πλοίου δεν θα είναι δυνατή η παροχή έκπτωσης.  
 
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις αγωνιστικές σας υποχρεώσεις.  
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Με εκτίμηση, 
 
Για την Blue Star Ferries 

 
Γ. Σακέλλης 
Marketing & Advertising Coordinator Γραμμών Εσωτερικού 


