
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο98 20 /6/2019 

Οικονομικές και Ποιοτικές Διακοπές μόνο για τα 

μέλη μας 

Μεγάλη συνεργασία του Σωματείου μας με το ekdromi.gr 
 Ως Σωματείο αναζητούμε πάντα  και πετυχαίνουμε τις καλύτερες δυνατές συνεργασίες και 

προσφορές για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα  που εσείς μας ζητάτε. Σε αυτό το πλαίσιο 

ξεκινάμε και επίσημα πλέον την συνεργασία μας με το Ekdromi.gr με σκοπό τις πιο 

οικονομικές και ποιοτικές εκδρομές σε όλη την Ελλάδα για τα μέλη μας. To Σωματείο μας 

εξασφάλισε συνεργασία με το  ekdromi.gr το οποίο  κάθε μέρα προβάλλει μοναδικές 

προσφορές ξενοδοχείων και ταξιδιών με εξαιρετικές εκπτώσεις!! Είναι ένα από τα κορυφαία  

site  που ασχολείται αποκλειστικά με προσφορές από το κλάδο του τουρισμού. Καλοκαίρι ή 

χειμώνας? Βουνό ή θάλασσα? Ελλάδα ή εξωτερικό? Για όλα τα μέρη και όλες τις εποχές το 

ekdromi.gr πετυχαίνει πραγματικά τα καλύτερα deals και σας τα προσφέρει όλα με ένα κλικ!  

Πως Λειτουργεί 

Η χρήση  της υπηρεσίας είναι απλή και εύκολη. Θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία 

σας στο σύνδεσμο  που ακολουθεί, και να καταχωρίσετε τον ειδικό κωδικό προσφορών 

που ισχύει μόνο για τα μέλη του  Σωματείου μας. Με αυτόν τον κωδικό μας ανοίγονται  οι 

πύλες του Ekdromi.gr παρέχοντας, ειδικά για εμάς,  ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις. 

● Μπείτε στη διεύθυνση https://www.ekdromi.gr/auth/register/index/union και 

συμπληρώστε τα στοιχεία σας. Στο πεδίο «Κωδικός εγγραφής / εταιρείας» βάζετε 

απαραίτητα τον κωδικό που σας έχει αποσταλεί . 

● Εφόσον έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό στο ekdromi.gr με το συγκεκριμένο email 

(παλιοί χρήστες του site) ,τότε  δεν θα μπορείτε να ακολουθήσετε την διαδικασία εγγραφής 

που περιγράφεται παραπάνω. Οπότε θα πρέπει να συνδεθείτε με τον ήδη υπάρχοντα 

λογαριασμό σας , να μεταβείτε στην ενότητα ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ > Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ > 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ και στο πεδίο «Κωδικός εταιρείας» να καταχωρήσετε τον κωδικό 

εγγραφής εταιρείας που σας έχει δοθεί δηλαδή UNION#EUROBANK 

Σημαντικές Πληροφορίες 

•Μέσω του Ekdromi.gr θα απολαμβάνετε προσφορές με Αποκλειστικές Παροχές για τα 

μέλη μας και μεγάλες Προσφορές! 

•Όλες οι κρατήσεις είναι κατόπιν διαθεσιμότητας και θα πραγματοποιούνται στο 

αποκλειστικό τηλέφωνο εξυπηρέτησης  για τους συναδέλφους μας 210 3008609 
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• Ώρες κρατήσεων από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-18.00 και Σάββατο 10.00-15.00 στο 

210 3008609 

 

… η κεντρική φόρμα εγγραφής που πρέπει να γράψετε τον κωδικό του Union 

 

 

…στα εικονίδια με την σήμανση  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΚΗ ΠΑΡΟΧΗ υπάρχει ειδική πρόσθετη παροχή για τa μέλη του 

Union (για παράδειγμα μια διανυκτέρευση δώρο)  

 

 

…το μήνυμα που μας ενημερώνει για την ΑΠΟΚ 

……παράδειγμα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ που απολαμβάνετε  ως μέλη του Union  

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς  

 Για το Δ.Σ. του Union Eurobank  

Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας 

                                         Στάθης Χαρίτος            Γιάννης Σιδεράτος    


