
 
 
 
 
 
 
 
Αγαπητέ Συνεργάτη, 
Πάνω από 50.000 εργαζόμενοι - καταναλωτές του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη 
χώρα, οι οποίοι καθημερινά αυξάνονται, αναμένουν να γνωρίσουν τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες της επιχείρησης σου και να κάνουν χρήση της έκπτωσης ή της 
προσφοράς σου. 

Η «ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» δημιουργήθηκε από ανθρώπους του ιδιωτικού τομέα 
που πιστεύουν στην συσπείρωση των ιδιωτικών υπαλλήλων ως καταναλωτών, 
για να έχουν κέρδος από τις καθημερινές τους αγορές... 

Όλοι Μαζί Μπορούμε και στην Οικονομία! 

Για την υλοποίηση των παραπάνω δημιουργήθηκε η πλατφόρμα 

kartaergasias.gr η οποία εφαρμόζει ένα δίκαιο πρωτοποριακό & καινοτόμο 
σύστημα εκπτώσεων και προσφορών με πλήρη διαφάνεια, όπου όλα τα μέλη 
της κερδίζουν από αυτά που αγοράζουν καθημερινά. Πώς; 

Καταναλώνοντας τα Ίδια σε Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις! 
 

Δημιουργήσαμε την «ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και μέσα από την ιστοσελίδα 
kartaergasias.gr που μπαίνει σε λειτουργία από 1 Φεβρουαρίου 2023, σε 
προσκαλούμε να συμπληρώσεις το έντυπο συμμετοχής, καταχωρώντας μία 
έκπτωση ή προσφορά για τα μέλη μας. 

Ως κοινότητα εργαζομένων - καταναλωτών με χιλιάδες μέλη, η «ΚΑΡΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ» προσφέρει εκπτώσεις και προνόμια τόσο στους καταναλωτές όσο 
και σε εσάς ως συμβεβλημένη επιχείρηση. Τα μέλη επωφελούνται από τις 
εκπτώσεις και τις προσφορές σας με κάθε αγορά και εσείς, ως συμβεβλημένη 
επιχείρηση διαφημίζεστε σε ευρεία κλίμακα, αποκτάτε νέους πελάτες και τα 

μέλη μας, σάς αναζητούν ενεργά, επειδή από εσάς λαμβάνουν εκπτώσεις 
και προσφορές. 



 

Με την «ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» αποκτάτε εύκολα και απλά νέους πελάτες 
με υψηλότερες πωλήσεις! 

• Πόσο θα κοστολογούσατε μια μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις; Θα άξιζε 
να παραχωρήσετε μια γενναία έκπτωση στα μέλη μας γι΄αυτή την 
αύξηση; 

• Θέλετε να κερδίζετε απλά και αποτελεσματικά νέους πελάτες και να 

αυξήσετε τον κύκλο εργασιών σας; 

Για όλα αυτά η «ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» προσφέρει την λύση για… 

• Αύξηση του κύκλου εργασιών 
• Απόκτηση νέων πελατών 
• Δημιουργία τακτικών πελατών 
• Στοχευμένη προσέγγιση της ομάδας-στόχου 
• Πληροφοριακή ανάλυση των στατιστικών της επιχείρησής σας 
• Αυξημένη ικανοποίηση πελατών 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

1. Τι έξοδα προκύπτουν για τη συνεργασία με την «ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»; 

Κανένα απολύτως έξοδο. 



2. Βάση ποιας τιμής προσφέρω προνόμια στα μέλη της «ΚΑΡΤΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ»; 

• Το ποσοστό (%) ή ποσό (€) που έχει συμφωνηθεί και το οποίο έχετε 
καταχωρήσει στην πλατφόρμα, επί του ποσού αγοράς. 

• Στις προσφορές και στις εκπτώσεις ισχύει το ποσοστό που 
συμφωνήθηκε. 

• Οι παραπάνω εκπτώσεις καταχωρούνται και αναγράφονται στην 
ιστοσελίδα του «kartaergasias.gr». 

 

 3. Μπορώ να αλλάξω το συμφωνηθέν ποσοστό ή ποσό έκπτωσης ή 
την πρόσφορά μου; 

Ναι μπορείτε ανά πάσα στιγμή, εφόσον δεν παραβιάζεται τους κανονισμούς του 
«kartaergasias.gr» και εφόσον η καταχώρηση πραγματοποιηθεί τουλάχιστο 
πέντε (5) ημέρες πριν την εφαρμογή της αλλαγής. 



4. Τι προσφέρω στον πελάτη; 

• Έχω επαρκή σήμανση (είσοδο και ταμείο) ώστε να φαίνεται ότι η 
επιχείρηση είναι συμβεβλημένη. 

• Είναι σημαντικό ο καταναλωτής να εισπράξει την ικανοποίηση σας και το 
καλύτερο Service που σας προτίμησε, διότι κατά κανόνα θα επιστρέφει 
τακτικά και με φίλους. 

5. Πρέπει να παρέχω την έκπτωση της «ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»; 

• Ναι, και μάλιστα η έκπτωση να είναι πραγματική γιατί ο στόχος είναι να 
εδραιωθεί η αξιοπιστία της επιχείρησής σας.  

• Με τις εκπτώσεις αυτές τα μέλη της «ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» θα 

επιστρέφουν πάλι στην επιχείρηση σας για νέες αγορές. 

6. Στην περίπτωση που έχω ήδη πρόγραμμα πελατών είμαι 
υποχρεωμένος να περάσω και τις δύο εκπτώσεις; 

Όχι. Επιλέγει ο καταναλωτής ποιο πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει, εκτός εάν 
εσείς επιθυμείτε να παρέχετε προνόμια σε όλα τα προγράμματα που 
συμμετέχετε. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της «ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» θα πρέπει 
να απολαμβάνουν ανταγωνιστικότερων εκπτώσεων και προσφορών από τα 
μέλη οιουδήποτε άλλου προγράμματος προνομίων. 

 

7. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει  μαζί του την κάρτα, του 
περνάω την επιστροφή; 

Ναι. Απλά προφορικά μας αναφέρει το ID μέλους, και επιβεβαιώνουμε μέσα από 
την πλατφόρμα kartaergasias.gr τη γνησιότητά του. 

7.1 Πότε καταχωρώ τη συναλλαγή του καταναλωτή. 
Με τη συναλλαγή έχετε υποχρέωση να καταχωρήσετε  στην πλατφόρμα τη 

συναλλαγή, προς αποφυγή λαθών και για την ικανοποίηση του πελάτη μέλους 
που σας προτίμησε. 



7.2 Εάν ένας πελάτης έρθει να διεκδικήσει έκπτωση για 
προγενέστερες αγορές; 

Σε μια τέτοια περίπτωση δεν είστε υποχρεωμένος να δώσετε την 
έκπτωση. Η έκπτωση παρέχεται τη στιγμή της είσπραξης. 
 

8. Στην περίπτωση συναλλαγής με πιστωτική κάρτα ή με πιστωτική με 
δόσεις καταχωρώ την έκπτωση στο μέλος; 

Βεβαίως περνάμε και την έκπτωση της «ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». 

 

10. Κάθε πότε καταχωρώ τις ημερήσιες πωλήσεις μέσω της «ΚΑΡΤΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ» στην πλατφόρμα;  

Κανονικά στο τέλος κάθε ημέρας, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να λάβει 
μέρος με βάση τις αγορές του σε ηλεκτρονικές λαχειοφόρους δώρων που 
διενεργούνται μέσω της πλατφόρμας. Η συνέπεια στην αυθημερόν καταχώρηση 
των πωλήσεων είναι σημαντική και για την επιχείρησή σας, ώστε να μπορείτε 
ανά πάσα ώρα και στιγμή να γνωρίζετε τις αποδόσεις της «ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 
επί των πωλήσεών σας. Βεβαίως υπάρχουν και επιβραβεύσεις για τις 
επιχειρήσεις που με συνέπεια καταχωρούν στην πλατφόρμα τις ημερήσιες 
πωλήσεις.  

 

11. Τι συμβαίνει εάν καθυστερώ να καταχωρώ τις πωλήσεις; 

Εάν αυτό συμβαίνει κατ' επανάληψη τότε η συνεργασία μας μπορεί να διακοπεί 
και συνεχίζουμε με ένα νέο συνεργάτη στην περιοχής σας. 

 

12. Υπάρχει ετήσια ανανέωση συμβολαίου για την επιχείρηση μου, και 
με τι κόστος; 

Όχι, δεν υπάρχει κανένα απολύτως κόστος και καμία απολύτως δέσμευση 
παραμονής στο εκπτωτικό πρόγραμμα. 



 

13. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα λογότυπα της «ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 
στα διαφημιστικά μου φυλλάδια ή στα ΜΜΕ; 

Ναι εφόσον είμαστε ενημερωμένοι και έχουμε δώσει τη γραπτή μας 
συναίνεση. 

 

14. Υπάρχει περίπτωση να μου ζητηθεί να δώσω για οποιαδήποτε 
συναλλαγή χρήματα στα χέρια κάποιου μέλους ή υπεύθυνου της 
«ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»; 

Όχι, σε καμία περίπτωση. 
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