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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ 

MEMBERS’ ACTIVITIES NEWSLETTER 

 

Ακολουθούν οι οδηγίες και οι προδιαγραφές για τα μέλη του Αραβο-Ελληνικού 

Επιμελητηρίου που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο επόμενο τεύχος του “Members’ 

Activities Newsletter”:  

 

 Τα νεο-εισεχθέντα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να αποστείλουν 

προφίλ/παρουσίαση της επιχείρησής τους 

 Τα παλαιότερα μέλη μπορούν να αποστείλουν κάποια είδηση σχετικά με τις 

πρόσφατες δραστηριότητες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες τους ή ένα success story.  

 Ο χώρος που καταλαμβάνει κάθε μέλος είναι περίπου μίας σελίδας Α4, η οποία 

περιλαμβάνει λογότυπο, στοιχεία επικοινωνίας και, ενδεχομένως, φωτογραφία/-ες.  

 Το κείμενο της καταχώρησης πρέπει να αποστέλλεται σε ανοιχτό αρχείο μορφής 

Microsoft Word Document. 

 Το λογότυπο της επιχείρησης και η κάθε φωτογραφία θα πρέπει να αποστέλλονται 

ως ξεχωριστά αρχεία υψηλής ανάλυσης. 

 

Σημείωση: 

Το Members’ Activities Newsletter αποτελεί μία υπηρεσία του Αραβο-Ελληνικού 

Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως που παρέχει δωρεάν στα μέλη του. Το ΑΕΕΕΑ 

αναλαμβάνει τον σχεδιασμό της απλής καταχώρησης, με τρόπο που θα αντανακλά τον 

χαρακτήρα του και δεν χρειάζεται την προηγούμενη έγκριση από την εταιρεία-μέλος. Η 

σειρά εμφάνισης του υλικού, ο σχεδιασμός και η σελιδοποίησης επαφίονται στη διακριτική 

ευχέρεια του Επιμελητηρίου και δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός μέλος του.  

 

Εάν ενδιαφέρεστε για ειδική καταχώρηση 2-4 σελίδων (special insertion), μισής ή 

ολόκληρης σελίδας Α4, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσατε μαζί μας. 
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SPECIFICATIONS FOR INSERTION IN  

MEMBERS’ ACTIVITIES NEWSLETTER 

 

For the companies interested in including their businesses in the “Members’ Activities 

Newsletter” of the Arab-Hellenic Chamber of Commerce and Development, there follow the 

specifications: 

 

 The newly-registered members of our Chamber can send the profile/presentation of 

their business.  

 The existing members are welcome to send us news regarding their recent activities, 

their products, services or a success story.  

 The space occupied by each member is approximately of one A4-page, which includes 

logo, contact details and possibly photo(s).  

 The text should be sent in a Microsoft Word Document format.  

 The logo of the company and the photo(s) should be sent as separate files in high 

resolution. 

 

DISCLAIMER: The Members’ Activities Newsletter is a free and promotional service of the 

Arab-Hellenic Chamber of Commerce and Development to its members. The AHCCD is not 

responsible for the content nor the pictures provided by the members. The order of 

appearance of the material, the design and the layout is solely decided by the Chamber and 

it does not seek any prior approval from any member. 

 

 

If you are interested in a special insertion of 2-4 pages or of half or one A4 page, please 

contact us.  


