ΠΡ
ΡΟΝΟ
ΟΜΙΑ ΚΑΤΟ
ΟΧΩΝ
Ν ΚΑΡΤ
ΤΑΣ
PRIIVE IDEAL
I
LES CLUB
C
AΥΤΟΚΙΙΝΗΤΑ / ΜΗΧΑΝ
ΝΕΣ / SC
COOTER
R
LANCIA JEEP
J
ΕΛΛ
ΛΑΣ | Αυτο
οκίνητα και
κ ανταλλ
λακτικά Lancia
L
& JJeep.
• Έκπτωση
Έ
10% στην
ν τελική τιμή του αυτο
οκινήτου κα
αι έκπτωση
η 25% στα
α
αντα
αλλακτικά σε
σ ότι αφορ
ρά στο After Sales.
Οι παραπάνω
π
εκπτώσεις αφορούν όλα τα μον
ντέλα Lanc
cia και Jee
ep. Για να
α
ισχύ
ύουν οι ανα
αγραφόμενες εκπτώσε
εις είναι απ
παραίτητη η επίδειξη της
τ
κάρτας
ς
μέλο
ους privé
é Ideales Club και η επικοινω
ωνία του Πελάτη με
μ την κα
α
Παπ
παθανασοπο
ούλου (210
0 6700816 ή apapatha
anasopoulou
u@lancia-je
eep.gr)
Στοιχεία επικοινων
ε
ίας -> Αδελ
ελαϊδα Παπα
αθανασοπού
ύλου, Εμπο
ορική Διεύθ
θυνση
Κηφισίας 240-242,
2
Χ
Χαλάνδρι
| 210 67008
800 ή 210 6700816
6
| www.citroe
en.gr

-------------------------------------------------------------------------------------------------ΤΕΟΜΟΤ
ΤΟ ΑΕ | Pe
eugeot Sc
cooter
• Έκπ
πτωση 10% για αγο
ορά καινούργιου PEUGEOT SCO
OOTER έως
ς
και 125cc.
• Έκπ
πτωση 8%
% για αγορά
ά καινούργιο
ου PEUGEO
OT SCOOTE
ER άνω των
ν
125cc.
Στοιχεία επικοινων
ε
ίας -> Νάσ
σος Χρυσαφ
φούδης - Διιευθυντής Marketing
M
Λεωφ. Κηφ
φισσού 29, 165 43, Αθ
θήνα | 210
0 3410684 | www.peu
ugeotscoote
ers.gr

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΕΝ
ΝΤΡΑ ΑΙΙΣΘΗΤΙΚ
ΚΗΣ / SP
PA / ΓΥΜ
ΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
BERGMA
ANN KORD
D | Υπηρε
εσίες θερα
απείας & προσθετικής μαλλ
λιών

•
•
•
•

Έκπτω
ωση 15%
Έκπτω
ωση 10%
Έκπτω
ωση 10%
έως €2
2.000).
Έκπτω
ωση 10%

σ
στις
Θεραπε
είες Μαλλιώ
ών σε συνδυασμό με Soft
S
Laser ((αρχική €60
0).
στη Θεραπε
σ
εία Τριχόπτωσης PRP με
μ DNA Acttivator (αρχ
χική €1.130
0).
στην Προσ
σθετική Μαλ
λλιών & στη
ην Τριχοτεχ
χνική Παθήσ
σεων (αρχική €1.500
σ Προϊόντα Μαλλιών
στα
ν.

Στοιχεία επικοινων
ε
ίας -> Μαρ
ριλένα Χρήσ
στου, Marketing Mana
ager
Λεωφ. Κηφ
φισίας 348,, Χαλάνδριι | 210 682
28888 | ww
ww.kord.gr

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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CHIC-TO-CHIC | Υπηρεσίες αισθητικής & κομμωτηρίου
•
•
•

Έκπτωση 10% σε mani-pedi κάθε Τρίτη & Τετάρτη
Έκπτωση 10% στις βαφές μαλλιών κάθε Πέμπτη
Έκπτωση 15% στην αποτρίχωση καθημερινά

Στοιχεία επικοινωνίας -> Πωλίνα Τσατσαράγκου, Ιδιοκτήτρια
Δημάρχου Αγγ. Μεταξά 41, Γλυφάδα | 210 8941227 |
www.facebook.com/pages/Chic-to-Chic-nails/149335431781002

-------------------------------------------------------------------------------------------HOLMES PLACE | Υπηρεσίες γυμναστηρίου, spa, αισθητικής
•
Έκπτωση 15% στην ετήσια συνδρομή και έκπτωση 20% στη διετή
συνδρομή για εγγραφή σε οποιοδήποτε από τα 3 Holmes Place clubs.
•
7 ημέρες ελεύθερη δοκιμαστική περίοδος για όσους ενδιαφέρονται
να γνωρίσουν από κοντά τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του Holmes Place.

Στοιχεία επικοινωνίας -> Μιχαλοπούλου Μαρία, Υπεύθυνη Marketing
Εμπορικό κέντρο "City Link", Βουκουρεστίου & Σταδίου 4, 105 64 Αθήνα | Γρ. Λαμπράκη 83,
166 75 Γλυφάδα | Εμπορικό κέντρο "Αίθριο", Αγ. Κωνσταντίνου 40, 151 24 Μαρούσι | 210
7475613 | www.holmesplace.gr

-------------------------------------------------------------------------------------------KURLAND SPA | Υπηρεσίες αισθητικής, spa & κομμωτηρίου
•
•
•
•
•
•
•

Έκπτωση
Έκπτωση
Έκπτωση
Έκπτωση
Έκπτωση
Έκπτωση
Έκπτωση

10%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

στην Περιποίηση Άκρων
στο Massage
στις Θεραπείες Spa & Wellness
στις Θεραπείες Προσώπου
στην Αποτρίχωση
στις Υπηρεσίες Κομμωτηρίου
στο Μακιγιάζ.

* Τα ποσοστά εκπτώσεων υπολογίζονται επί των τιμών καταλόγου και δεν ισχύουν σε
συνδυασμό με άλλες ροσφορές ή εκπτώσεις.
Στοιχεία επικοινωνίας -> Μαριλένα Χρήστου, Marketing Manager
Λεωφ. Κηφισίας 348, Χαλάνδρι | 210 6828888 | www.kurland.gr

-------------------------------------------------------------------------------------------LAUREN'S SPA | Υπηρεσίες αισθητικής & spa
•
Έκπτωση 20% σε όλες τις υπηρεσίες καταλόγου. Η
προσφορά ισχύει όλες τις ημέρες της εβδομάδας & όλες τις ώρες.
•
Επίσης, με αγορά υπηρεσιών άνω των 100€, δώρο μασάζ
κεφαλής, ή περιποίηση προσώπου αξίας έως 50€.
Στοιχεία επικοινωνίας -> Δήμητρα Μπατή
Λεωφ. Πεντέλης 3, Χαλάνδρι | 210 6890040 | www.laurenspa.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------2

THE FITTING ROOM | Γυμναστήριο
• Έκπτωση 15%, αλλά μόνο για τα προγράμματα που
γίνονται με πακέτα επισκέψεων (όχι για τις μηνιαίες
συνδρομές).
Στοιχεία επικοινωνίας -> Αλέξανδρος Αβραμίδης
Καρνεάδου 12, Κολωνάκι | 210 7254310 | www.thefittingroom.gr

--------------------------------------------------------------------------------------------

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
IDEALES RESORT
• Έκπτωση 10% για κρατήσεις εκτός των μηνών Ιουλίου & Αυγούστου
και αναλόγως διαθεσιμότητας.
Οι Πελάτες, προκειμένου να επωφεληθούν των προνομίων θα πρέπει να
ενημερώνουν κατά την κράτηση ότι είναι μέλη του privé Ideales Club και
θα πρέπει να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους κατά την άφιξη τους.
Στοιχεία επικοινωνίας -> Αργυροπούλου Λίλα
Τραπεζάκι, 281 00 Μουσάτα Κεφαλονιάς | 210 6148410 | www.Idealesresort.gr

-------------------------------------------------------------------------------------------CRETA MARIS BEACH RESORT (Metaxas Group)
• Δωρεάν αναβάθμιση δωματίου στον αμέσως καλύτερο
τύπο (κατόπιν διαθεσιμότητας).
• Ποτό καλωσορίσματος κατά την άφιξη.
• Εκπτωτικό κουπόνι αξίας 20€ κατ' άτομο για χρήση στο
spa του Creta Maris Beach Resort.
• Ειδική μεταχείριση VIP
• Early Check-in & Late Check-out κατόπιν διαθεσιμότητας.
Στοιχεία επικοινωνίας -> Αλεξάνδρα Πετράκη, Sales Manager at Creta Maris Beach Resort
Χερσόνησσος, 700 14 Κρήτη | 28970 27110 | www.maris.gr/creta.aspx

-------------------------------------------------------------------------------------------FILOXENIA HOTEL & SPA
•

Έκπτωση 10% για τους Πελάτες του Ideales Club.

Στοιχεία επικοινωνίας -> Ντίνος Δαφαλιάς
Εθνικής Αντιστάσεως 10, 25 001 Καλάβρυτα | 26920 22493, 26920 22290, 26920 22422,
6936 166265 | www.hotelfiloxenia.gr

--------------------------------------------------------------------------------------------
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HERA HO
OTEL
• Έκπτωσ
ση 20% σε όλους τους
ς τύπους δω
ωματίων, κατόπιν
κ
διαθεσιμότηττας.
• Δωρεάν αναβάθμιιση στον αμ
μέσως καλύ
ύτερο τύπο δωματίου,
ατόπιν διαθ
θεσιμότητας
ς.
κα
Οι Πελάτες
ς, για να επ
πωφεληθού
ύν των προν
νομίων, θα πρέπει να ενημερώνο
ουν κατά τη
ην κράτηση
η
ότι είναι μέ
έλη του Id
deales Club και να επ
πιδεικνύουν
ν την κάρτα
α μέλους κα
ατά την άφιξη.
Στοιχεία επικοινων
ε
ίας -> Ηρώ
ώ Χατζηλία
α, Υπεύθυνη
η Ξενοδοχείίου
Φαλήρου 9,
9 117 42 Ακρόπολη,
Α
Α
Αθήνα
| 210 9236682 & 210 92
235618 | w
www.heraho
otel.gr

-------------------------------------------------------------------------------------------------LEDA HO
OTEL
• Τιμ
μοκατάλογο
ος με τιμές
ς OFFER 20
012 για τα
α μέλη του
υ
privé Ide
eales Club..
Η προσφο
ορά ισχύει εφόσον υπάρχει διιαθεσιμότητ
τα από το
ο
ξενοδοχείο
ο.
Οι Πελάτες θα
α πρέπει ν
να στέλνο
ουν πρώτα
α
email: info
o@ledahote
el.gr και inffo@ledahottel.net ή
να
α
τηλεφωνούν στο 242
210 27931, 24230 550
00 & 24230
0 65000.
Στοιχεία επικοινων
ε
ίας -> Ράν
νια Καρουλά, Managerr
Αργοναυτώ
ών 16, Χόρ
ρτο Πηλίου
υ, 370 06 Αργαλαστή
Α
| 24210 27931,
2
65000 | www.ledaho
w
tel.net & www.ledaho
w
otel.gr

24
4230 65500
0 & 24230
0

-------------------------------------------------------------------------------------------------SELLADO
OS VILLA
AS
Έκ
κπτωση 34
4% στις τιμ
μές πόρτας για το 2013
3. Συγκεκριμένα, για
δια
αμονή 4 ατό
όμων (+2 παιδιών)
π
κα
αι για εβδομ
μαδιαία κράτηση
και Check in / out Τρίτη
η ή Παρασκ
κευή:
• 3/5/13
3 - 27/6/13
3 = 7 διανυ
υκτερεύσεις
ς 760€
• 28/6/1
13 - 18/7/1
13 = 7 διαν
νυκτερεύσεις 925€
• 6/8//1
13 - 19/8/1
13 = 7 διαν
νυκτερεύσε
εις 1120€
• 20/8/1
13 - 29/8/1
13 = 7 διαν
νυκτερεύσεις 925€
• 30/8/1
13 - 26/9/1
13 = 7 διαν
νυκτερεύσεις 760€
• 27/9/1
13 - 24/10//13 = 7 δια
ανυκτερεύσ
σεις 720€
Στοιχεία επικοινων
ε
ίας -> Δημ
μήτρης Χαλ
λαυτής
Αγία Βαρβάρα, Πλωμάρι, 81200
0 Λέσβος | 210 80795
525 & 6946
6 156470 | www.sellad
dos.gr

-------------------------------------------------------------------------------------------------CEL TOU
URS | Ταξ
ξίδια
•

Έκπτωση 10%
% σε όλα τα
α ταξίδια, ατομικά & ομαδικά.

Στοιχεία επικοινων
ε
ίας -> Μαίρη Σούλη, Διευθύντρ
ρια Γραφείου
Ομήρου & Σόλωνος 45,
4 Αθήνα | 210 3640
0152 & 210
0 3642861 | www.cel.gr

-------------------------------------------------------------------------------------------------4

ΕΤΑΙΡΙΕΣ YACHTING
EXCELLENT YACHTING LTD | Κρουαζιέρες
•

Έκπτωση 20% σε όλα τα μέλη του privé Ideales Club.

Στοιχεία επικοινωνίας -> Γιάννης Φαρινόλα, CEO
Ακριτών 6, 175 64 Παλαιό Φάληρο | 210 9413234 | www.e-y.gr

--------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ & ΕΞΟΧΗΣ
RESOUL | Είδη κήπου, εξοχής & camping
• Έκπτωση 10% στις αναγραφόμενες τιμές, για αγορές
προιόντων BBQ υγραερίου και αξεσουάρ Campingaz από το site
μας www.sizzle-bbq.com
• Έκπτωση 15% στις αναγραφόμενες τιμές για αγορές
προιόντων BBQ κάρβουνου και αξεσουάρ Sizzle από το site μας.
• Έκπτωση 5% στις αναγραφόμενες τιμές για αγορές
προιόντων προσαναμμάτων και καύσιμων υλών Plus Fire από το
site μας www.sizzle-bbq.com
• Έκπτωση 5% στις αναγραφόμενες τιμές για αγορές
προιόντων Terra (Camping and Beach) από το site μας www.terra-outdoor.com.
Στοιχεία επικοινωνίας -> Απόστολος Μπαλατσός
ΔΗΜΚΑ Α.Ε. (RESOUL), Λεωφ. Τυρταίου, 190 14 Αφίδναι Αττικής | 22950 23111, 22950
23112 & 22950 23113 (Εσωτ. 247) | www.sizzle-bbq.com & www.terra-outdoor.com

-------------------------------------------------------------------------------------------NESPRESSO | Καφετιέρες
Η προσφορά ισχύει για τη μηχανή Zenius, της οποίας τα τεχνικά
χαρακτηριστικά μπορείτε να βρείτε στο www.nespressopro.gr/dispmachine.asp?ITMID=145&LANG=GR.
Τη
μηχανή
Zenius μπορείτε να αποκτήσετε με 3 διαφορετικούς τρόπους :
• Με αγορά, όπου παρέχεται έκπτωση 25% επί της τιμής πώλησης
(τιμή πώλησης 349€),
• Με χρησιδάνειο, όπου ο πελάτης δεσμεύεται για μία ελάχιστη μηνιαία κατανάλωση μερίδων
καφέ, η οποία στην περίπτωση αυτή είναι 200 μερίδες καφέ,
• Με το πρόγραμμα δωρεάν μηχανής, όπου ο πελάτης αγοράζει εφάπαξ μια συγκεκριμένη
ποσότητα μερίδων καφέ, η οποία στην περίπτωση αυτή είναι 1800 μερίδες καφέ.
Παρέχονται επιπλέον 4 γυάλινα ποτήρια συνταγών στα μέλη του privé Ideales Club. Το
κόστος της κάψουλας (μερίδα καφέ) είναι 0,36€ + ΦΠΑ.
Στοιχεία επικοινωνίας -> Ηλιάννα Αντωνοπούλου
Λεωφ. Κηφισίας 168, 115 25 Ν. Ψυχικό | 210 6711007 | www.nespresso-pro.gr

-------------------------------------------------------------------------------------------5

SAFEBEBE | Υπηρεσίες & Προϊόντα Παιδικής Ασφάλειας
• Έκπτωση 15% σε όλες τις αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα της
“SAFEBEBE”, στο οποίο θα βρείτε μία πολύ μεγάλη ποικιλία από προϊόντα για
την πρόληψη παιδικών τραυματισμών αλλά και πολλές ιδέες για
πρωτότυπα δώρα για νεογέννητα και μικρά παιδιά.

Μετά την ολοκλήρωση των αγορών στο e‐shop της Safebebe
http://www.safebebe.gr/eshop_home.asp, στην σελίδα συμπλήρωσης στοιχείων,
εισάγετε Ideales_Prive15 στο πεδίο «Δωροκάρτα» και κερδίζετε αυτόματα
15% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σας.
Στοιχεία επικοινωνίας -> Δημήτρης Γιαννακάκης
Safebebe Παιδική Ασφάλεια ΜΕΠΕ, Κάνιγγος 9, 106 77 Αθήνα | 210 3800908 |
www.safebebe.gr, www.facebook.com/safebebe, www.youtube.com/safebebe,
www.twitter.com/safebebe

--------------------------------------------------------------------------------------------

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ / ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ & ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ
ΕXORMISIS | Οργάνωση εκδηλώσεων, personal & group training

•

• Έκπτωση 15% για παιδικό πάρτυ.
• Έκπτωση 20% για υπηρεσίες Personal training για
ενήλικες και παιδιά, καθώς και το 1o μάθημα δωρεάν.
• Υπηρεσίες ομαδικής εκγύμνασης ενηλίκων σε γκρούπ των
6 - 7 ατόμων με 35€/μήνα και το 1o μάθημα δωρεάν..
Έκπτωση 15% στις ακαδημίες στίβου ηλικίας 5–15 ετών και το 1o μάθημα δωρεάν.

Στοιχεία επικοινωνίας -> Μιχάλης Τομαράς, Ιδιοκτήτης
Αθήνα | 6945 237075 | www.exormisis.com

-------------------------------------------------------------------------------------------MOMENTS.GR | Οργάνωση εκδηλώσεων, είδη γάμου & βαπτίσεων
• Έκπτωση 10% σε όλα τα Είδη Γάμου και Βάπτισης, σε
παιδικά πάρτυ θεματικά και μη, Οργάνωση Συνεδρίων Εγκαινίων - Παρουσιάσεων και Συγκεντρώσεων κ.λπ.
Στοιχεία επικοινωνίας -> Μαίρη Καραγιάννη, Ιδιοκτήτρια
Πλάτωνος 20, 190 16 Αρτέμιδα Αττικής | 22940 83877 | www.moments.gr

--------------------------------------------------------------------------------------------
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GOURMET ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΚΡΟΓΑΙΑ | ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ GOURMET
•
Έκπτωση
15% σε όλες τις αγορές από το
ηλεκτρονικό
κατάστημα
της
εταιρείας
επιλεγμένων
Ελληνικών gourmet προϊόντων "ΑΚΡΟΓΑΙΑ". Μετά την
ολοκλήρωση των αγορών στο e-shop της Ακρογαίας
www.acrogaea.gr, στην σελίδα συμπλήρωσης στοιχείων,
εισάγετε Ideales_15_SO στο πεδίο εκπτωτικού κουπονιού (coupon code) και κερδίζετε
αυτόματα 15% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σας. Οι παραγγελίες άνω των 50,00 ευρώ
(μετά την έκπτωση) παραδίδονται ΔΩΡΕΑΝ σε όλη την Ελλάδα.
Στοιχεία επικοινωνίας -> Ρόμπερτ Ζερβός
Έδρα : Αγίου Παντελεήμονος 10, Ιστορικό Κέντρο, 241 00 Καλαμάτα | 27210 98011 & 27210
98012 | Γραφεία Αθήνας : Κων/νου Παλαιολόγου 2Α, 190 02 Παιανία | 210 6640599
www.acrogaea.gr | www.facebook.com/acrogaea

--------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
AVELION | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
• Έκπτωση 8% στα φωτοβολταϊκά συστήματα της avelion.
•
Έκπτωση
20%
στα
ηλιακά
συστήματα Calpak.
•
Έκπτωση
55%
στον
θερμογραφικό
έλεγχο
φωτοβολταϊκών συστημάτων για επίσκεψη εντός Αττικής.
Στοιχεία Επικοινωνίας -> Δημήτρης Χατζηστεφάνου, Ιδιοκτήτης
Μιαούλη 44, 153 44 Γέρακας | 217 7000600, 217 70006011 & 210 6047620 | www.avelion.gr
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