ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Συναδέλφισσες,συνάδελφοι
Το Γραφείο Βορείου Ελλάδος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. σας εύχεται χρόνια πολλά και καλή χρονιά!
Με υγεία, χαμόγελο και πρόοδο σε εσάς και στις οικογένειές σας!

Σας προσκαλούμε σε μία μοναδική εορταστική βραδιά,
το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου
στο FIX FACTORY of sound (26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη)

με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη
Ώρα προσέλευσης: 21.00
Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 21.30
Ελάτε να καλωσορίσουμε τη νέα απαιτητική χρονιά, να ανταλλάξουμε ευχές και να απολαύσουμε
ένα ευχάριστο βράδυ με μοναδικά ακούσματα μιας από τις πιο ταλαντούχες Ελληνίδες
καλλιτέχνιδες. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έχει ετοιμάσει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα και θα μας χαρίσει
δικά της νέα και παλαιότερα τραγούδια αλλά και όσων ερμηνευτών έχει αγαπήσει η ίδια και όλοι
μας. Με τη μοναδική της ικανότητα να ελίσσεται ανάμεσα σε διαφορετικά είδη μουσικής, θα μας
καθηλώσει με την παρουσία της πάνω στη σκηνή. Συμπράττει μαζί της ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος,
ο συνθέτης που μας έχει χαρίσει πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων χρόνων. Ερμηνεύει ο
ίδιος πολλές από αυτές, ενώ οι δυο τους, πιάνο και φωνή, μας χαρίζουν μερικές από τις πιο όμορφες και
τρυφερές στιγμές της βραδιάς.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί κλιμάκιο του Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο, συν. Γ. Μότσιο.
τιμή πρόσκλησης: 10 ευρώ/άτομο
Η πρόσκληση περιλαμβάνει:
απλή φιάλη ποτό/4 άτομα ή φιάλη κρασί/2άτομα
Λόγω της αυξημένης ζήτησης και του περιορισμένου αριθμού θέσεων
θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ‐ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ
1. Προσεκτική συμπλήρωση της σχετικής λίστας που επισυνάπτεται από τις Ε.Α.Κ. των
καταστημάτων/μονάδων και αποστολή της με φαξ 
στο 30370 (διεπ.) ή 2310290370 ή με e‐mail στο
gbe@syete.gr
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Το κάθε μέλος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δικαιούται 2 προσκλήσεις
2. Κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στο λογαριασμό του Νομαρχιακού Παραρτήματος 210/00667887
με κωδικό κατάθεσης: ΕΑΚ και κωδικό καταστήματος/μονάδας και αποστολή του αντίγραφου
κατάθεσης με φαξ ή e‐mail στα παραπάνω νούμερα. π.χ. αν η Ε.Α.Κ. του καταστήματος Ερμού 212
επιθυμεί 20 προσκλήσεις τότε ο κωδικός αιτιολογίας θα είναι: EAK 212 και κατάθεση 200€ στο
λογαριασμό.
3. Τα παραπάνω βήματα 1 και 2 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή
1.2.2019
4. Η διάθεση και παραλαβή των προσκλήσεων θα γίνει στην είσοδο του Fix, το Σάββατο 9.2 στις 21.00 . Η
χωροθέτηση των συναδέλφων στα διαθέσιμα τραπέζια και stand θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
αυστηρά μέχρι και στις 21.30, ώρα έναρξης της εκδήλωσης. Κάθε συνάδελφος που έχει κρατήσει και
πληρώσει εισιτήρια θα παραλαμβάνει το πολύ μέχρι 2 εισιτήρια με το ονοματεπώνυμο που έχει
δηλώσει.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Γ.Β.Ε.
του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κα. Σοφία Κελίδου στο τηλ. 2310295141 (διεπ. 35141).

Ελάτε να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά με αισιοδοξία !

