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     Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

       Mε χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το τμήμα των παιχνιδιών μας ανανεώθηκε 

πλήρως εν όψει των εορταστικών αγορών σας και  περιμένει τους μικρούς φίλους και 

τις μικρές φίλες μας για να χαρούν επιλέγοντας ανάμεσα σε επιτραπέζια παιχνίδια, 

τηλεκατευθυνόμενα, φορτηγά μπαταρίας, τραινάκια,  πάζλ, στατικά μοντέλα, 

τρισδιάστατα πάζλ, κάστρα, πειρατικά καράβια, αξεσουάρ για κορίτσια, κουζινικά,  

ηλεκτρικά κάστρα για κορίτσια  και άλλα πολλά  παιχνίδια, σε χαμηλές τιμές και άριστη 

ποιότητα. 

Ειδικά για τις φετινές γιορτές  μπορείτε να προμηθευτείτε το πατροπαράδοτο ξύλινο  

ελληνικό καραβάκι  ώστε να συμπληρώσετε την εορταστική διακόσμηση του σπιτιού 

σας.   

 

http://www.google.gr/imgres?sa=X&hl=el&rlz=1T4GGHP_elGR456GR457&biw=1662&bih=865&tbm=isch&tbnid=E4VngZ_JwAAqzM:&imgrefurl=http://www.4epoxes.com/gr/xristougenniatika-eidi/xristougeniatika-stolidia/stolidia-dentrou/mpastounaki-stolidi-xristougenniatika.asp&docid=uMW_dKUKxwFkuM&imgurl=http://www.4epoxes.com/images/products/539a_big.gif&w=500&h=500&ei=PFerUuXKO4iAtAbP0ICQCg&zoom=1&ved=1t:3588,r:23,s:0,i:179&iact=rc&page=2&tbnh=180&tbnw=180&start=22&ndsp=39&tx=100&ty=99


 

Για τις γιορτές που έφτασαν σας θυμίζουμε ότι  θα βρείτε ΕΠΩΝΥΜΟΥΣ  ξηρούς 

καρπούς σε vacuum συσκευασίες  έως 500g ώστε να είστε σίγουροι ότι το προϊόν  που 

μόλις προμηθευτήκατε  είναι φρεσκότατο όπως την στιγμή που συσκευάστηκε  σε  

ΠΟΛΥ  ΧΑΜΗΛΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ. 

         Σε πλήρη λειτουργία  είναι και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα όπου μπορείτε  μετά 

την εγγραφή σας  να βλέπετε  όλα τα προϊόντα του συνεταιρισμού μας και τις τιμές 

τους, καθώς επίσης  να κάνετε ηλεκτρονικά τις παραγγελίες σας  24 ώρες το 24ωρο 

σημειώνοντας πότε θα περάσετε  να παραλάβετε τη παραγγελία σας  από το πρατήριο 

του συνεταιρισμού, ώστε χωρίς χάσιμο χρόνου και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ να έχετε έτοιμο πρός 

τιμολόγηση το καλάθι των αγορών σας. 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ,ώστε εύκολα και 

ανέξοδα να εκτιμήσετε μόνοι σας το κέρδος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό 

ψωνίζοντας από το πρατήριό του Συνεταιρισμού. Όλες οι προσφορές μας ισχύουν  

ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣ και είναι ανηρτημένες στην 

εξωτερική σελίδα  www.prosypro.gr όπου μπορείτε να τις δείτε επιλέγοντας  το πεδίο " 

Ανακοινώσεις ".  

                

   

 



                                                        

 

 

ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤINΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ: 

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ  ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΣΕ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ      8.10  € 

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  (ΚΕΡΙ 12 ΠΟΝΤΟΙ ΥΨΟΣ)                                                                                                                 1,82 €    

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  (ΚΕΡΙ -ΣΕ ΡΕΣΩ ΠΑΚΕΤΟ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)                                                                                         2,41 €    

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  (35 ΠΟΝΤΟΙ ΥΨΟΣ ΗΧΟΣ-ΚΙΝΗΣΗ)                                                                                                2,81 €    

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  ΥΨΟΣ 2.10m  ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ (με αθόρυβο κομπρεσέρ)                                                      37,45 €     

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  ΥΨΟΣ 1.80m  ΜΠΑΙΝΟΒΓΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΤΖΑΚΙΟΥ  (με αθόρυβο κομπρεσέρ)       40,01 €    

 ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  ΥΨΟΣ ,50m ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ                                                              8,64 €     

Η Δέσμευσή ότι θα είμαστε δίπλα σας  προσφέροντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες, με 

γνώμονα πάντοτε την εξυπηρέτηση, στο υψηλότερο επίπεδο ποιότητας  με το 

χαμηλότερο κόστος, είναι πάντοτε οδηγός μας.  

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ  ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΕΜΑΤΕΣ ΧΑΡΑ 

ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ. 

                 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  14/12/2016                                              ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

http://www.google.gr/imgres?sa=X&hl=el&rlz=1T4GGHP_elGR456GR457&biw=1662&bih=865&tbm=isch&tbnid=E4VngZ_JwAAqzM:&imgrefurl=http://www.4epoxes.com/gr/xristougenniatika-eidi/xristougeniatika-stolidia/stolidia-dentrou/mpastounaki-stolidi-xristougenniatika.asp&docid=uMW_dKUKxwFkuM&imgurl=http://www.4epoxes.com/images/products/539a_big.gif&w=500&h=500&ei=PFerUuXKO4iAtAbP0ICQCg&zoom=1&ved=1t:3588,r:23,s:0,i:179&iact=rc&page=2&tbnh=180&tbnw=180&start=22&ndsp=39&tx=100&ty=99
http://www.google.gr/imgres?sa=X&hl=el&rlz=1T4GGHP_elGR456GR457&biw=1662&bih=865&tbm=isch&tbnid=6M4jyIs_1eqU0M:&imgrefurl=http://myanimations.gr/hristougenna1.html&docid=zakxx1l0clTWTM&imgurl=http://myanimations.gr/gifs/kalihronia.gif&w=197&h=256&ei=PFerUuXKO4iAtAbP0ICQCg&zoom=1&ved=1t:3588,r:58,s:0,i:284&iact=rc&page=2&tbnh=188&tbnw=145&start=22&ndsp=39&tx=79&ty=112

