Θεσσαλονίκη: Νέο προϊόν σε
φυσικό αέριο και κορυφαίες
προσφορές στο ΖeniΘ Pop-Up
store
H ZeniΘ, ο 1ος
καλωσόρισε τους
πόλη, το νέο
Mediterranean

πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα,
Θεσσαλονικείς στο 4ο φυσικό της κατάστημα στην
της Pop-Up store, που φιλοξενείται στο
Cosmos.

Υπό τους ήχους της live μετάδοσης του ραδιοφωνικού σταθμού ZΟΟ
90.8 και τον Bill Nakis κατά το opening party, το Σάββατο 2
Νοεμβρίου, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να επωφεληθούν από
τα πολλά δώρα και τις μοναδικές προσφορές της εταιρείας, οι
οποίες συνεχίζονται.
Έτσι, όσοι επισκεφτούν το νέο ΖeniΘ Pop-Up store θα μπορούν να
κάνουν τη σύνδεσή τους στο δίκτυο της εταιρείας λαμβάνοντας ως
δώρο 3 μήνες δωρεάν πάγια σε φυσικό αέριο και ρεύμα.
Ταυτόχρονα όλοι μπορούν να συμμετέχουν σε κλήρωση με έπαθλο
μια μοναδική έκπληξη για όλη την οικογένεια: Ένα ταξίδι για
μια οικογένεια 4 ατόμων… στο χωριό του Αη Βασίλη με την
κορυφαία ενέργεια της ZeniΘ!
Επιπλέον των δώρων και των προσφορών, οι επισκέπτες του νέου
Pop Up Store έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το νέο
προϊόν της εταιρείας σε φυσικό αέριο, το GAS HOME FIX. Το
προϊόν απευθύνεται στους καταναλωτές φυσικού αερίου με
αυτόνομη θέρμανση, που επιθυμούν σταθερή χρέωση στην
κατανάλωση, κλειδώνοντας μία σταθερή, ανταγωνιστική τιμή για
τα επόμενα 2 χρόνια!

Ο κ. Μάνος Εξαρχουλάκος, Διευθυντής Marketing &

Επικοινωνίας της ZeniΘ, δήλωσε:
«Η δέσμευσή μας στην πόλη είναι ισχυρή και διαρκής,
φροντίζοντας συνεχώς για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών
μας. Περιμένουμε λοιπόν τους Θεσσαλονικείς στο νέο μας φυσικό
κατάστημα στο Mediterranean Cosmos για να τους συστήσουμε από
κοντά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας αλλά και να τους
ευχαριστήσουμε, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη που μας
δείχνουν εδώ και 20 χρόνια, μέσα από μια κορυφαία προσφορά:
δωρεάν πάγια για 3 μήνες σε φυσικό αέριο και ρεύμα.
Επιπλέον, καθώς η οικογένεια βρίσκεται στον πυρήνα των
υπηρεσιών μας, μέλημά μας είναι να φροντίζουμε ειδικά εκείνη
με πρόσθετες υπηρεσίες που ανακουφίζουν τον οικογενειακό
προϋπολογισμό. Εδώ, στο Pop Up store κάνουμε και ένα ακόμη
κορυφαίο δώρο: Ένα ταξίδι στο χωριό του Άη Βασίλη για μια
τετραμελή οικογένεια. Φέρνουμε τα Χριστούγεννα νωρίτερα στο
κατάστημα της ZeniΘ!».

