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Θέμα: Προσφορά σχετικά με το Voucher 600€ 

 

Προς: Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης 

 

Αγαπητέ Κε. Χορόζογλου 

 

Κατόπιν συνομιλίας μας, σας παραθέτω την προσφορά μας εν όψει πιθανής 

συνεργασίας μας για το voucher επιστημόνων -  ελ. Επαγγελματιών. 

 
Για κάθε άτομο που θα εγγραφεί, προερχόμενο από εσάς, η Datalabs θα αποδώσει στην 
ένωση τα κατά κεφαλήν κάτωθι ποσά:  
 

Αρ. ατόμων Ποσό Παράδειγμα: Έστω πως γίνονται 750 εγγραφές.  
Το συνολικό αναλογούν ποσό είναι: 
300 χ 30 + 300 χ 60 + 150 χ 100 = 42,000€ 

0-300 30€ 

301-600 50€ 

601-800 100€ 

Ως άτομο λογίζεται κάθε δικαιούχος που έχει ολοκληρώσει όλο το πρόγραμμα (και τις 
100 ώρες εκπαίδευσης) 
 
Το κάθε άτομο μεμονωμένα που θα έρθει από εσάς θα κερδίσει: 

1) 100€ εκπτωτικό Voucher για οποιοδήποτε από τα προγράμματα της σχολής που 

επιλέξει ο ίδιος ή σε κάποιο άτομο της επιλογής του μέσα στο 2020 

2) Τη δυνατότητα να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα του MS Office ή της 

Δακτυλογράφησης χωρίς επιπλέον χρέωση. 

3) Συμμόρφωση του γραφείου του σύμφωνα με το  Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR), αξίας 500€ (Προϋπόθεση να γίνει εγγραφή, 

ολοκλήρωση του προγράμματος 100 ωρών και εξέταση πιστοποίησης σε ένα από 

τα γνωστικά αντικείμενα:  

a. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO),  

b. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά 

και εργαλεία ή 

c. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία 

και Mobile εφαρμογές)  
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Η Datalabs αναλαμβάνει ολόκληρη τη διεκπεραίωση της Διαδικασίας Β που απαιτείται 
για την εγγραφή στο πρόγραμμα όπως αυτή περιγράφεται στη προκήρυξη. Για την 
παροχή της συμμόρφωσης με το GDPR, πρέπει να γίνει έγγραφη εκδήλωση 
ενδιαφέροντος εως 31/05.   
 

Οι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού ΦΠΑ. 

 

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία.  

 

Με τιμή,  

 

Θωμάς Σκαπέρδας 
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