ΑΝΑ
ΑΚΟΙΝΩ
ΩΣΗ

Από ∆ευτέρα 4 Μαΐου,, ξεκίνησε η αργή αλλά σταδιακή επιστροφή στην
σ
«Νέα Κ
Κανονικότηττα»!!!!
Μια «Νέα Κανονικότηττα» διαφορεττική από όττι είχαμε συ
υνηθίσει μέχρ
ρι πρότινος και σίγουρα
α εξαιρετικά
ά
πρωτόγνωρ
ρη και ιδιαίτερα δύσκολη,, κατά την οπ
ποία, κύριο μέλημα
μ
και προτεραιότητά
ά μας, συνεχ
χίζει να είναι,,
η προστασίία της ∆ημόσ
σιας Υγείας.
Σε ατομικό α
αλλά και συλλλογικό επίπεδο, πρέπει όλοι να επιδ
δείξουμε Πειθ
θαρχία και Συυμμόρφωση με τα Μέτρα
α
και τις Οδηγγίες των ∆ημ
μόσιων Αρχώ
ών, ώστε να καταφέρουμ
με να βγούμεε Νικητές και από αυτό το
ο στάδιο τηςς
Πανδημίας!
Με βάση ττο σχέδιο σταδιακής
σ
απ
ποκλιμάκωσ
σης των περ
ριοριστικών μέτρων πουυ επιβλήθηκ
καν για τηνν
αντιμετώπισ
ση της διασ
σποράς του
υ Κορωνοϊο
ού, δόθηκε προβάδισμα
α στον κλά
άδο της Ομ
μορφιάς, να
α
επανεκκινήσ
σει την λειτο
ουργία των επιχειρήσεω
ων παροχήςς υπηρεσιών
ν Ομορφιάς (Κομμωτήρια, Κουρεία,,
Κέντρα Αισθ
θητικής, Stud
dio Νυχιών κλπ),
κ
γεγονό
ός που σταδιακά και αλυσ
σιδωτά θα δδώσει την ανα
αγκαία πνοή
ή
που χρειάζο
ονται, τόσο οι
ο επαγγελμα
ατίες, όσο καιι οι αντίστοιχ
χες εμπορικές
ς εταιρείες.
Παράλληλα όμως, οι κυ
υβερνητικές ανακοινώσει
α
ς σχετικά μεε την σταδιακή άρση τωνν μέτρων έκα
αναν σαφές,,
πως κρίνετα
αι απίθανο να
ν επιτραπού
ύν μέσα στο καλοκαίρι μεγάλες συνα
αθροίσεις, όπ
πως φεστιβάλ
λ, συναυλίεςς
και βεβαίωςς και οι Εκθέσ
σεις.
Ως εκ τούτο
ου, βρισκόμαστε στην δυσ
σάρεστη θέσ
ση, να ανακοινώσουμε πω
ως:

Η Έκθεση
η «BEAUT
TY MACED
DONIA Καλ
λοκαίρι 20
020» ΜΑΤΑ
ΑΙΩΝΕΤΑΙ
λόγω των Μέτρ
ρων Προστασίας απ
πό την Πανδημία το
ου Κορωνο
οϊού (COV
VID-19)
Για τους ίδ
Γ
διους λόγο
ους, Ματα
αιώνεται οριστικά κα
αι
η Έκθεσ
ση «BEAU
UTY GREE
ECE Άνοιξξη 2020»
Οι
Ο επόμενεες Εκθέσεις BEAUTY
Y,
θα διεξξαχθούν μ
μετά την άρση
ά
του Μέτρου
Μ
που απαγορεύ
ύει τις Μεγ
γάλες Εκδ
δηλώσεις – Συναθρο
οίσεις
Θέλουμε να
α πιστεύουμεε πως η στα
αδιακή επανεεκκίνηση τηςς οικονομικής
ς δραστηριόττητας, σε συ
υνδυασμό μεε
την πειθαρχ
χία στα μέτρ
ρα και την υπ
πευθυνότητα
α που αντιμεετωπίζουμε όλοι
ό
αυτήν τηην «Νέα Καν
νονικότητα»,,
θα μας φέρεει όσο πιο σύ
ύντομα το επ
πιτρέψουν οι συνθήκες, στην
σ
«Μετά Κορωνοϊό
Κ
Επ
ποχή», όπου όλοι μας θα
α
είμαστε πιο ώριμοι, πιο δυνατοί, πιο
ο υπεύθυνοι α
αλλά και πιο ευαισθητοποιημένοι!!!

Αγαπητές μ
μας Φίλες και
κ Φίλοι,
Αγαπητοί μ
μας Πελάτες
ς, Συνεργάτεες και Επισκ
κέπτες,
Όσοι γνωρίίζετε έστω κα
αι λίγο, την εταιρεία μαςς BEAUTY GREECE
G
TS
SIRIMOKOU,, ξέρετε πολ
λύ καλά πωςς
για εμάς οι Εκθέσεις μα
ας, δεν είναι απλά μια δ
δουλειά. Είνα
αι κομμάτι της ζωής μαςς, μέλος της
ς οικογένειάςς
μας!!!
Σαν μια μεγγάλη οικογεννειακή γιορτή
ή, που με πο
ολύ αγάπη διοργανώνου
δ
με κάθε φορρά και με μεγ
γάλη αγωνία
α
περιμένουμε να μαζευτο
ούμε όλοι μαζί, να σας δο
ούμε και να μάθουμε
μ
τα νέα
ν σας!!!
Με μεγάλη εειλικρίνεια, θέλουμε
θ
να σας πούμε πω
ως ήδη ΜΑΣ
Σ ΛΕΙΠΕΤΕ ΟΛΟΙ
Ο
!
Όλοι όσοι, ττόσα χρόνια μας τιμάτε με την στήριξη
η και την εμπ
πιστοσύνη σα
ας!!!
Θα πρέπει όμως και εμείς
ε
– όπως συστήνετα
αι σε όλους-- να κάνουμ
με υπομονή και να κοιτά
άξουμε πωςς
μπορούμε ννα βγούμε κα
αι από αυτήν
ν την μάχη Ν
Νικητές, εξελ
λίσσοντας τον
ν εαυτό μας και την δουλ
λειά μας, καιι
ανακαλύπτο
οντας μέσα από
α
αυτήν τη
ην δοκιμασία
α, νέους τρόπ
πους επικοινω
ωνίας!!!
∆εσμευόμασ
στε πως θα κάνουμε ότι περνάει από
ό το χέρι μας για να μπορ
ρέσουμε σύντ
ντομα να είμα
αστε και πάλιι
κοντά σας κκαι να σας πρ
ροσφέρουμε και πάλι τις υπηρεσίες μας!!!
μ
Μέχρι τότε, και με αφορ
ρμή την επαν
νεκκίνηση το
ου τόσο σημαντικού και όμορφου κλά
άδου της Ομ
μορφιάς, τονν
οποίο και εμείς υπηρετο
ούμε τα τελεευταία 27 χρ
ρόνια, θέλου
υμε να ευχηθ
θούμε από κκαρδιάς, σε όλους
ό
όσουςς
δραστηριοπ
ποιούνται στο
ον υπέροχο αυτό
α
κλάδο, επαγγελματίίες και εμπόρ
ρους:
ΚΑΛΗ ΑΡΧ
ΧΗ με ∆ύναμ
μη, Υπομονή
ή, Προσαρμ
μοστικότητα, αλλά και Αισιοδοξία
Α
π
πως…
ΜΠΟΡΟΥΜ
ΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ
Τ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ!!!

Με εκτίμηση
BEAUTY GREECE TSIRIMOK
KOU
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