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ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΜΔΛΩΝ 

Αγαπητά μας μέλη, 

Από ηελ ίδξπζε ηνπ Σπιιόγνπ καο πξνζπαζνύκε κε θάζε ηξόπν θαη κέζν λα ζαο 

θξαηάκε ελήκεξνπο γηα όια όζα ζπκβαίλνπλ θαη αθνξνύλ ηελ πεξηνρή καο, θαζώο 

θαη γηα όιεο ηηο ελέξγεηεο ηνπ Σπιιόγνπ. 

Επεηδή όκσο ε απνζηνιή θαμ, ε επίδνζε επηζηνιώλ πξνζσπηθώο  ή ε ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία είλαη αξθεηά δύζθνιε θαη  ρξνλνβόξα, εθηόο από νξηζκέλα εηδηθά 

ζέκαηα πνπ απαηηείηαη ε πξνζσπηθή επηθνηλσλία, ζα ζέιακε ε ελεκέξσζε ζαο λα 

γίλεηαη θπξίσο από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σπιιόγνπ καο, ε νπνία είλαη ε 

www.zakynthos-vasilikos.com, θαζώο πιένλ όιεο νη ελέξγεηεο θαη δξάζεηο ηνπ 

Σπιιόγνπ καο  είλαη  θαηαρσξεκέλεο ζε απηήλ. 

Η ζπλερήο  ελεκέξσζή ζαο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο καο είλαη πνιύ πην  εύθνιε ηόζν 

γηα εκάο αιιά θαη γηα εζάο. 

Επίζεο ε ηζηνζειίδα καο αλαβαζκίδεηαη ζπλερώο κε λέεο πιεξνθνξίεο αιιά θαη 

θσηνγξαθίεο ηεο πεξηνρήο καο θαη επόκελν βήκα καο είλαη λα θαηαρσξεζεί  ζηα 

γεξκαληθά θαη ζηα ξώζηθα. 

 

Εθόζνλ επηζπκείηε λα καο ελεκεξώζεηε γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηε,  

ή λα καο  θαηαζέζεηε ηηο απόςεηο ζαο γηα θάπνηα ζέκαηα κπνξείηε λα απνζηείιεηε 

κήλπκα κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ καο ζηε δηεύζπλζε info@zakynthos-

vasilikos.com θαη εκείο ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ ζα απαληνύκε ζηα αηηήκαηά ζαο . 

Έηζη ζα ππάξρεη κία ζπλερήο ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κεηαμύ καο γηα ηελ 

πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ πνιιώλ θαη ρξόλησλ πξνβιεκάησλ θαη ηαπηόρξνλα ζα 

ζπκβάιιεηε  ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο  θαη ησλ επηρεηξήζεώλ καο . 

Βεβαίσο όζνη δελ έρεηε internet ε ελεκέξσζή ζαο ζα γίλεηαη κέζσ απνζηνιήο 

επηζηνιώλ.  

 

Τέινο,  ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ην θπιιάδην ηνπ Σπιιόγνπ καο είλαη 

πιένλ έηνηκν θαη άκεζα ζα ελεκεξσζείηε ζρεηηθά γηα λα πξνρσξήζεη ε εθηύπσζή 

ηνπ, ώζηε πέξα από απηά πνπ ζα πάξεηε σο κέιε καο  ζα ζηαιεί θαη ζηηο ηνπξηζηηθέο 

εθζέζεηο  .  

Με τιμή 

Για το Γ.. τοσ σλλόγοσ 

                  Ζ Γραμματέας                                              Ο Πρόεδρος 

        ΒΗΚΖ ΒΗΣΟΤ                                    ΝΗΚΟ ΒΑΡΓΑΚΑΣΑΝΖ 
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        ΒΗΚΖ ΒΗΣΟΤ                                    ΝΗΚΟ ΒΑΡΓΑΚΑΣΑΝΖ 

 

 


