
Αξιόπιστες υπηρεσίες Courier παραλαβών και παραδόσεων
από πόρτα σε πόρτα αυθηµερόν στην Αττική

 και next day στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα
µε δυνατότητα εισπράξεων, πληρωµών και αντικαταβολών

www.Paradosi-Tora.gr
Τ. 211 103 5000



Για περισσότερες πληροφορίες
για τις από πόρτα σε πόρτα αυθηµερόν Αττικής

και next day στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα υπηρεσίες,
για µαζικές αποστολές, οικονοµικές προσφορές

και εύκολη ενσωµάτωση online αποστολών 
στο website σας, επικοινωνήστε µαζί µας: 

Τ. 211 103 5000
info@Paradosi-Tora.gr
www.Paradosi-Tora.gr

Τα 4 σηµεία που ξεχωρίζει το ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΡΑ   από τον ανταγωνισµό: 

1. Ολοκληρωµένες και αξιόπιστες από πόρτα σε πόρτα υπηρεσίες Courier
2. Αυθηµερόν σε 3 ώρες στην Αττική από την παραλαβή της αποστολής σας
3. Next Day στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα
4. Εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα µε τις καλύτερες τιµές της αγοράς!
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Γιατί να επιλέξετε το ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΡΑ  ανάµεσα σε τόσες αντίστοιχες εταιρίες; 

Επειδή...

• Είµαστε «πόρτα πόρτα» έστω και εάν έχετε µία µόνο αποστολή 
• Γνωρίζετε κάθε στιγµή τα πάντα για την αποστολή σας 
• ∆εν βάζουµε όρια και προϋποθέσεις στον αριθµό των αποστολών σας
• Παραδίδουµε χωρίς «ψιλά γράµµατα» 
• Είµαστε οι γρηγορότεροι
• Έχουµε ένα πολύ εξελιγµένο, απλό και εύκολα προσβάσιµο online σύστηµα, 
 που σας βοηθάει να έχετε τον απόλυτο έλεγχο 
• ∆εν θέλουµε αποκλειστικότητες... Αφήστε τον πελάτη σας να αποφασίσει!
• Μαζί µας είναι τώρα η ευκαιρία σας να αυξήσετε τα έσοδά σας 
 δίνοντας ταυτόχρονα όλες τις επιλογές στους πελάτες σας!

Και µην ξεχνάτε:

1. www.Paradosi-Τora.gr
2. Εγγραφή στις Online αποστολές
3. Εισαγωγή της αποστολής
4. Πληρωµή
5. Παραλαβή και παράδοση αποστολής
6. Καλώς ήλθατε... Το µέλλον είναι εδώ!
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∆είτε όλες τις τιµές µας online
www.Paradosi-Tora.gr



Σκέφτεστε ένα γρήγορο κι αξιόπιστο service;
Σκέφτεστε ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΡΑR

Αξιόπιστες υπηρεσίες Courier 
παραλαβών και παραδόσεων

από πόρτα σε πόρτα αυθηµερόν στην Αττική
 και next day στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα

µε δυνατότητα εισπράξεων, 
πληρωµών και αντικαταβολών

Τ. 211 103 5000 - info@Paradosi-Tora.gr
www.Paradosi-Tora.gr

Επικοινωνήστε τώρα και θα παραλάβετε άµεσα 
ό,τι επιθυµείτε από το:


