Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ
Οι χαρακτήρες με γαλάζια γραμματοσειρά είναι ένα παράδειγμα για το πως θα μπορούσατε να συμπληρώσετε την αίτηση. Το ονοματεπώνυμο
και τα υπόλοιπα στοιχεία είναι τυχαίο παράδειγμα και δεν αντιστοιχούν σε πραγματικό πρόσωπο.

Επιστολή αιτήματος προς τον υπεύθυνο του καταστήματος
Πληροφορίες αποστολέα:
Κος Γιώργος Παπαδόπουλος
Διεύθυνση για την απάντηση: Κολοκοτρώνη 2 , Χαλκηδόνα
ή email : giorgospapadopoulos@toemailmou.com

Καλημέρα σας,
Είμαι πελάτης του καταστήματός σας στην περιοχή της Χαλκηδόνας και θα ήθελα να επιστήσω την
προσοχή σας σε μια σειρά προϊόντων που θα ήθελα να βρίσκω στα ράφια σας. Αυτά είναι τα προϊόντα
της πρωτοβουλίας «Ποιος είναι το Αφεντικό ;" - Η Μάρκα του Καταναλωτή » την οποία ίσως γνωρίζετε.
Αυτή η νέα μάρκα δημιουργήθηκε από εμάς τους καταναλωτές και κάθε προϊόν που προτείνει
συνδημιουργείται από τον καθένα μας. Επιλέγουμε κάθε κριτήριο παραγωγής του και καθορίζουμε
ακόμη και την αμοιβή του παραγωγού και την προτεινόμενη τελική τιμή λιανικής του προϊόντος.
Επί του παρόντος, αυτά τα προϊόντα είναι όλο και πιο πετυχημένα! Η πρωτοβουλία αναπτύσσεται σε
δέκα χώρες ενώ ξεκίνησε στη Γαλλία όπου σήμερα περισσότερα από 250 εκατομμύρια προϊόντα έχουν
πουληθεί ενώ στηρίζεται από 1 ,2 εκατομμύρια καταναλωτές που υποστηρίζουνε περισσότερες από
3000 οικογένειες παραγωγών. Παρομοίως προσπαθούμε να κάνουμε και οι καταναλωτές στην Ελλάδα
ώστε να στηρίξουμε τους δικούς μας παραγωγούς ώστε να ζουν από το επάγγελμά τους και την βιώσιμη
ανάπτυξη της χώρας μας:
- Ήδη τέσσερα βιώσιμα προϊόντα δημιουργήθηκαν από τους καταναλωτές προς υποστήριξη των
παραγωγών ενώ υπάρχουν σε περίπου περισσότερα από 300 σημεία πώλησης.
- Το φρέσκο Γάλα σε πλήρες και ελαφρύ, ήταν τα πρώτα προϊόντα για τα οποία οι παραγωγοί τους
αμείβονται με 0,4 5€/λίτρο.
- Δύο κωδικοί για το ελαιόλαδο, εξαιρετικό παρθένο ανώτερης ποιότητας συμβατικό και βιολογικό, είναι
τα δύο επόμενα για τα οποία οι παραγωγοί αμείβονται νε 3,24€/Kg και 4,24€/Kg αντίστοιχα.
- Υποστηρίζονται ήδη δεκάδες οικογένειες παραγωγών και περισσότερες προστίθενται όσο εσείς οι
αλυσίδες στηρίζεται το εγχείρημα ώστε εμείς οι καταναλωτές να βρίσκουμε πάντα τα προϊόντα αυτά.
Εδώ είναι η διεύθυνση του ιστότοπου που θα σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά τα πιο δίκαια
και πιο βιώσιμα προϊόντα: www.imarkatoukatanaloti.gr
Τα προϊόντα που θέλω να αγοράσω στο κατάστημά σας είναι :
- Φρέσκο αγελαδινό Γάλα πλήρες
- Φρέσκο αγελαδινό γάλα ελαφρύ

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το αίτημα και θα σας παρακαλούσα να με ενημερώσετε
είτε με απαντητική επιστολή είτε με email μόλις τα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα στο κατάστημά σας και
ελπίζω αυτό να είναι το συντομότερο.
Λάβετε υπόψη ότι εάν αυτό συμβεί ή εάν έχει ήδη προγραμματιστεί από εσάς, θα το διαδώσω άμεσα
και σε άλλα ενδιαφερόμενα άτομα τόσο μέσω του διαδραστικού χάρτη που διαχειρίζονται οι
καταναλωτές στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
προκειμένου να φέρουμε επιπλέον νέους καταναλωτές σε αυτόν τον υπεύθυνο τρόπο κατανάλωσης στο
κατάστημά σας.
Παρακαλώ λάβετε τους ειλικρινείς χαιρετισμούς μου.

Με εκτίμηση
Γιώργος Παπαδόπουλος

