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Spyros Papaporfiriou 
CEO  

Κατά τη γνώμη μου, η επιτυχία ήταν πάντοτε 
για το αν εργάζεσαι σκληρα. 
 
Υπάρχει λίγη τύχη κατά μήκος του δρόμου,  
αλλά δεν υπάρχει  κανένα υποκατάστατο  
που να φέρνει αποτελέσματα όπως η προθυμία 
να δουλεύεις ώρες. 
 
Έτσι, στην Technical2Support είμαστε αφιερωμένοι  
στο να σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας  
που ικανοποιούν τις δικές σας ανάγκες,  
αλλά και την δικιά μας ανάγκη για επιτυχία. 

TECHNICAL2SUPPORT 
ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ 

Ακούμε, συζητάμε, συμβουλεύουμε .  
 
Μπορεί να φανεί προφανές, αλλά θα ακούσουμε τις ιδέες, 
τα σχέδια και τους στόχους σας για την επιχείρησή σας.  
Στη συνέχεια, θα επιλέξουμε την καλύτερη λύση  
για εσάς. 
 
Η γέννηση και η φιλοσοφία μας ως εταιρίας ήταν, 
 είναι και θα είναι η διατήρηση όλων των υπηρεσιών 
 που χρειάζεται ένα εμπορικό σήμα,  
ώστε οι πελάτες μας να επικεντρωθούν στο προϊόν τους  
και όχι στις καθημερινές συναλλαγές 
με διαφορετικές εταιρείες για να ενισχύσουν  
το εμπορικό σήμα τους. 
 
Τέλος, θέλουμε να πούμε ότι ΑΓΑΠΑΜΕ και αισθανόμαστε 
ΠΑΘΟΣ για τις υπηρεσίες που παρέχουμε  
είτε πρόκειται για ένα μικρό  είτε μεγάλο έργο,  
γιατί τελικά είναι ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ σημαντικό έργο. 
 

στόχος και η αποστολή μας είναι να χρησιμοποιήσουμε 
 την γνώση και τη δημιουργικότητά μας για να κάνουμε την 
τεχνολογία εύκολη στη χρήση και, τέλος, προσιτή  
για όλες τις επιχειρήσεις . 
 
Θέλουμε να δημιουργήσουμε και να σχεδιάσουμε έργα 
 που να είναι επιτυχημένα, έγκαιρα, επαγγελματικά  
και στοχευμένα σε τέτοιο βαθμό ώστε να ξεπερνούν  
τις προσδοκίες των πελατών μας. 
 
Ας είμαστε ευτυχισμένοι δημιουργώντας δυνατά προϊοντα. 
 
 

DISCUSS, WE ADVISE. IT MAY SOUND OBVIOUS, 
HEAR YOUR IDEAS FOR YOUR BUSINESS. 

 



Ε ΙΔ ΙΚΟΙ  
ΣΤΗΝ  ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ  
ΔΗΜΙΟΥΡΓ ΙΑ  
Η Technical2Support είναι διαφορετική!  Στόχος μας είναι να παρέχουμε σε κάθε πελάτη,  τις καλύτερες δυνατές 
υπηρεσίες για τις εκάστοτε ανάγκες και τον προϋπολογισμό τους. 

MARKETING CONSULTATION 

COMPANY BRANDING 
AND IDENTITY 

TECHNOLOGY SOLUTIONS 

WORDPRESS DEVELOPMENT 

 



SOCIAL MEDIA BRANDING 

CGI / VISUALISATION 
 

// 01  
Στην ουσία, μπορούμε να καλύψουμε πλήρως μια παραγωγή ή ακόμα και να παράσχουμε συντήρηση 
και εκπαίδευση σε άτομα που χρειάζονται για να στηρίξουμε την συγκεκριμένη επιχείρηση  
ή ακόμα και να αναλάβουμε την τεχνική επεξεργασία μιας παραγωγής για μια επιχείρηση  
μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι. 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΜΑΣ 
ΔΟΥΛΕΙΑΣ. 
ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΜΑΣ  
ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ 
ΣΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΣ  
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΑΣ. 

ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ. ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ; 
Η εταιρεία μας απασχολεί άτομα με εμπειρία και επιτυχία στον τομέα της 
δημιουργίας εμπορικών σημάτων ή βοηθώντας σε υπάρχουσες μάρκες. 

Παραδείγματα αυτών που μπορούμε να κάνουμε είναι τα εξής: 

virtual στούντιο, γραφικά εκπομπής, σκηνοθέτες, φωτογραφία, μίξη εικόνας 
σκηνοθέτες ταινιών, γραφικά on-air graphics, μοντάζ, διαδικτυακή 
τηλεόραση, live streaming, ανθρώπινο δυναμικό και στελέχωση εταιριών, 
διαφημίσεις, εταιρικοί ιστοχώροι, συναγερμοί και ασφάλεια για κτίρια 
επιχειρήσεων, και δίκτυο για την εταιρεία σας. 

Θα αναπτύξουμε τρόπους με τους οποίους θα έχετε περισσότερους πελάτες 
να σας προσεγγίσουν και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε τη 
φόρμουλα για να "μαγνητίσετε" πιθανούς χορηγούς. 

BROADCASTING SOLUTIONS  

PRINT & PUBLISHING  

 



Τ Ι  ΜΠΟΡΟΥΜΕ  ΛΟΙΠΟΝ  
ΝΑ  ΚΑΝΟΥΜΕ  ΓΙΑ  ΕΣΑΣ;  

MARKETING CONSULTATION 
SOCIAL MEDIA BRANDING 

-- - 
Μπορούμε να κάνουμε την εταιρεία σας γνωστή στον κόσμο και να σας δείξουμε 
πώς να προσεγγίσετε περισσότερους πελάτες και να οδηγηθείτε σε απευθείας πωλήσεις. 

COMPANY BRANDING & IDENTITY 
BROADCASTING SOLUTIONS 

-- - 
Από την ιδέα στον σχεδιασμό, Μπορούμε να κάνουμε την εταιρεία σας να φανεί φρέσκια και 
σύγχρονη στο ευρύ κοινό ή να σας προσφέρουμε εκπληκτική υπηρεσία διαφήμισης. 

CGI / VISUALISATION SERVICES 
PRINT & PUBLISHING 

-- - 
Μπορούμε να δημιουργήσουμε τρισδιάστατα αρχιτεκτονικά μοντέλα,  interior design, διαφημιστικά 
κάθε είδους, εκτυπώσεις banner, κατασκευή πινακίδας, ταυτότητα προϊοντος,  εταιρικό βίντεο για το 
διαδίκτυο και την τηλεόραση. 

WORDPRESS DEVELOPMENT 
TECHNOLOGY SOLUTIONS 

-- - 
Προσφέρουμε τεχνολογικές υπηρεσίες, δικτύωση, λογισμικό και υλικό και συστήματα ασφαλείας από 
τις πιο καινοτόμες εταιρείες παγκοσμίως που θα φέρουν την επιχείρησή σας στην πρωτοπορία. 

ΑΜΕΣΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑΣ // 02  
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά  
σε συγκεκριμένες ώρες ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
έχουμε επίσης δημοσιεύσει τους προσωπικούς μας αριθμούς 
κινητού τηλεφώνου. Θέλουμε να είμαστε σε θέση να 
δώσουμε λύση κατά τις επόμενες 24 ώρες αν είναι δυνατόν. 

 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ. 
ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ 
ΣΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΑΣ. 
 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΦΤΙΑΓΜΕΝΕΣ  

ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ 

Η εταιρεία μας είναι αποφασισμένη να παρέχει τις καλύτερες λύσεις 
για τις ανάγκες σας, χωρίς να υπερβούμε τον προϋπολογισμό σας. 

// 03  

 
 

ΕΙΜΑΣΤΕ  
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΜΑΣ  
ΔΟΥΛΕΙΑΣ. 
ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΜΑΣ,  
ΜΑΣ ΕΧΕΙ 
ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ 
ΣΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΣ  
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΑΣ. 
 



Technical2Support Ο.Ε.
We create brands people love

ΔΙΕΥΘ. :Ντάλιας 36, Μέγαρα 19100 Αττικής, Ελλάδα
ΑΦΜ: 800563726 | ΔΟΥ: Ελευσίνας
T: 210 461 2799 | M: 697 55 16 222 - 698 78 91050
www.Technical2Support.com

Προσφορά #Buss-1
Ημερομηνία:

Είδος Ποσ. ΜΜ Τιμή μονάδας Έκπτωση
μονάδας Καθαρή αξία

business στρατηγική εταιρίας
Η στρατηγική ειναι η βασική μας δραστηριότητα.
Συνεργαζόμαστε με εταιρείες σε κάθε κλάδο για να
αναπτύξουμε στρατηγικές που προσφέρουν
αποτελέσματα.

1 υπηρεσία 60,00€ 0,00% 60,00€

business βελτίωση απόδοσης
Η Technical2Support είναι ο καλύτερος συνεργάτης
διαβούλευσης για εταιρείες που έχουν δεσμευτεί να
επιτύχουν και να διατηρήσουν γρήγορα το πλήρες
δυναμικό τους.

1 υπηρεσία 30,00€ 0,00% 30,00€

business Στρατηγική Πελατών & Μάρκετινγκ
H Technical2Support συνδυάζει την βαθιά γνώση
πελατών με την πρακτική εξειδίκευση που εχει για να
βοηθήσει τους πελάτες της να δημιουργήσουν βιώσιμη,
οργανική ανάπτυξη.

1 υπηρεσία 40,00€ 0,00% 40,00€

ΦΠΑ Καθαρό ποσό Ποσό ΦΠΑ

24,00% 130,00€ 31,20€

Συνολική καθαρή αξία 130,00€

ΦΠΑ (24,00%) 31,20€

Τελική αξία 161,20€

Παρατηρήσεις

Καλώς ήρθατε στην Technical2Support, μία εταιρεία που ειδικεύεται στην προσαρμοσμένη παραμετροποίηση
Ηλεκτρονικής πληροφορίας.
Προσφέρουμε επίσης προσωπικές συμβουλές σε τεχνικά θέματα και οργάνωση και στήριξη προϊοντων και εταιριών, κάτι
που είναι σπάνιο στον κλάδο μας.
Η Technical2Support δεν είναι όπως οι άλλες εταιρείες μαζικής πώλησης. Είναι διαφορετική!
Στόχος μας είναι να παρέχουμε σε κάθε πελάτη, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σύμφωνα με τις ανάγκες και τον
προϋπολογισμό τους.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ!
Για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να μας βρείτε :
email : info@technical2support.com
Tηλ: 210 461 2799
Κιν: 697 55 16 222 - 698 78 91050



*Για ακύρωση παραγγελίας παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα sales, γράφοντας στον τίτλο "ΑΚΥΡΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ", στο παρακάτω email : sales@technical2support.com.

Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στις υπηρεσίες μας.



ΑΥΤΟ  ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ  ΟΤΑΝ  
ΣΥΝΑΝΤΑΣ  ΕΙΔΙΚΟΥΣ  
Μερικές φορές δεν ξέρετε πώς να βοηθήσετε την εταιρεία σας να αναπτυχθεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μας χρειάζεστε. Μπορούμε  
να σας προσφέρουμε επιλογές που άλλες εταιρείες δεν μπορούν να έχουν. Δείτε ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές: 

CONCEPT IDEA 
δημιουργούμε το προϊόν σας. 

SEO 
Μπορούμε να κάνουμε την 

ιστοσελίδα σας πρώτη στο google. 

Και γρήγορα. 

BRANDING 
Διαφημίσεις, εκτύπωση, κάρτες, 

επιστολές, φυλλάδια κλπ.  

Ναι μπορούμε να τα κάνουμε όλα. 

SECURITY 
Τα καλύτερα συστήματα 

συναγερμού και πυρανίχνευσης. 

HOSTING 
Μπορούμε να φιλοξενήσουμε 

τον ιστότοπό σας και να αντιμετωπίσουμε 

καθημερινά προβλήματα. 

ΤΟ ΣΛΟΓΚΑΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ : 

- 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΡΗΓΟΡΑ 

ΘΕΛΕΤΕ 
ΑΚΟΜΑ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ? 
 

Ναι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. 

Έχουμε αξιόπιστους εταίρους 

παγκοσμίως που είναι έτοιμοι  

να βοηθήσουν σε κάθε περίπτωση.  

SOCIAL MEDIA 
Δεν έχετε χρόνο να ασχοληθείτε με τα 

κοινωνικά μέσα, αλλά είναι απαραίτητο;  

Είμαστε εδώ για να το κάνουμε για εσάς! 

E-COMMERCE 
Ισχυρές λύσεις eshop με επιπλέον 

φροντίδα στις after sales. 

EMAIL LISTINGS 
Παρέχουμε τις λύσεις για τη δημιουργία 

λιστών ηλεκτρονικού για να αποκτήσετε 

περισσότερους πελάτες. 

BROADCAST 
Τηλεόραση ή εκτύπωση, YouTube ή Vimeo,  

 Intro ident, ταινία ή διαφημιστικό, 

  Το επιλέγετε και το σχεδιάζουμε. 

ΓΡΗΓΟΡΑ 
MOBILE WEB 

Θέλετε να δημιουργήσετε  την εφαρμογή 

σας στα windows, στο ios, android store; 

Μπορούμε να το κάνουμε. 

DEVELOPMENT 
Χρησιμοποιούμε τις ικανότητες 

κωδικοποίησης μας για να κάνουμε 

κάτι μοναδικό για εσάς. 

 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΑ 



01// 
- 

COPYRIGHTS AND USER 
MANAGEMENT 

02// 
- 

PAYMENT 
INFORMATION 

03// 
- 

SUPPORT 
AND WARRANTY 

 

ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ  

Ο δημιουργούμενος κώδικας και οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες αποτελούν την αρχική πνευματική 
δημιουργία της εταιρείας Technical2Support S.A. Ο πελάτης αγοράζει τη χρήση 
του κώδικα και του σχεδιασμού του προϊόντος ή του έργου. 
 
Ο πελάτης πρέπει να ορίσει έναν υπεύθυνο που θα συνεργαστεί μαζί μας σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, 
με την τροφοδοσία του έργου με το απαραίτητο υλικό. 
 
Ενώ αποδέχεστε την παρούσα πρόταση, συμφωνείτε να διατηρείτε εμπιστευτικά τα υλικά, τις γνώσεις 
ή την ανταλλαγή πληροφοριών και να περιορίσετε την πρόσβαση σε τρίτα μέρη ή από τρίτους. 

Η καθυστέρηση στην έναρξη της δημόσιας λειτουργίας του προϊόντος ή του έργου του πελάτη λόγω 
έλλειψης περιεχομένου δεν μεταφέρει τις ημερομηνίες αποπληρωμής του έργου. 
 
Η πληρωμή των υπηρεσιών είναι παράλληλη με την εκτέλεση των έργων και γίνεται μέχρι και κάθε 
μήνα. Η καθυστέρηση της πληρωμής ενδέχεται να οδηγήσει σε διακοπή των υπηρεσιών μας. 
 
Η πληρωμή έχει ως εξής: 30% όλων των επιλεγμένων υπηρεσιών, με την έναρξη του έργου. 50% κατά 
την διάρκεια και την παράδοση του έργου. 20% δεκαπέντε ημέρες μετά την παράδοση. 

Παρέχουμε υποστήριξη στο αναπτυγμένο σύστημα για να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της 
εφαρμογής και να λύσουμε προβλήματα που μπορεί να συμβούν μέσα σε 3 μήνες από την παράδοση. 
 
Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση τυχόν παραπόνων ή ερωτήσεων που 
έχετε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αγορά σας. 
 
Το υλικό που παραδίδουμε παραμένει στα αρχεία μας για ένα χρόνο. Μετά από αυτό το διάστημα, η 
Technical2Support δεν είναι υπεύθυνη για την παράδοση του ίδιου ακριβώς υλικού σε περίπτωση 
που το ζητήσετε. 



04// 
- 

MATERIAL 
AND IMAGES 
 

05// 
- 

LAST MINUTE 
DETAILS 

06// 
- 

CONTRACT 
CANCELLATION 

 

Η ψηφιακή υπηρεσία ή το προϊόν που λαμβάνετε είναι διαθέσιμη μόνο στις συμφωνηθείσες τεχνικές 
προδιαγραφές. Οποιαδήποτε αναβάθμιση χρεώνεται και χρειάζεται περισσότερος χρόνος  
για την παράδοση. 
 
Ο πάροχος δεν υποχρεούται να εκτελεί επεξεργασία ή οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης ή 
επεξεργασίας του οπτικού υλικού εκτός εάν συμφωνηθεί με τον πελάτη. 
 
Η δημιουργία και ο σχεδιασμός του προϊόντος ή της υπηρεσίας δεν αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό 
δικαίωμα του πελάτη. Ο πελάτης αγοράζει τη χρήση του και όχι η μοναδικότητά του. 

Αυτή η προσφορά δεν περιλαμβάνει απεριόριστο αριθμό αλλαγών σε όλα τα μέρη του προϊόντος ή του 
έργου, εκτός αν η έννοια της εργασίας έχει παραδοθεί από την αρχή. 
 
Όλες οι ώρες που αναφέρονται στις προσφορές μας βασίζονται σε εργάσιμες ημέρες. Εξαιρουμένων 
των επίσημων αργιών. 
 
Διατηρούμε το δικαίωμα να τοποθετήσουμε μια σύνδεση στο δημιουργημένο προϊόν, υπογράφοντας 
έτσι το συγκεκριμένο έργο. [Νόμος 2121/1993 (κυβερνητικός νόμος Α 25 / 4.3.1993)]. 
 
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τις αλλαγές που έγιναν χωρίς συμφωνία πρώτα από τα δύο 
μέρη. 

Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε ή ακόμα και να ακυρώσετε τη συνεργασία μας υπό τον όρο ότι θα γίνει 
πριν ξεκινήσει η εργασία. Για να ασκήσουμε το δικαίωμα ακύρωσης της συνεργασίας μας, πρέπει να 
μας στείλετε μια σαφή δήλωση (γραπτώς, με φαξ ή με εμαιλ ή ακόμα και τηλεφωνικά). Για να 
μπορέσουμε να ενημερωθούμε αμέσως. 
 
Αν η υπηρεσία, το προϊόν ή το έργο ακυρωθεί μετά την εκκίνησή του, θα υπάρξει ρήτρα τουλάχιστον 
15% λόγω της μεγάλης ποσότητας εργασίας που αφορά στις υπηρεσίες μας, καθώς και άλλων 
πρωτοφανών δαπανών. 



ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΦΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΘΕΣΑΤΕ; 
ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΟΔΗΓΗΣΟΥΜΕ. 

Η Technical2Support είναι διαφορετική! 
 
Στόχος μας είναι να παρέχουμε σε κάθε πελάτη την καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτηση για τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό του. 
 
  Έχουμε μια ισχυρή δέσμευση για γρήγορη και ιδιαίτερα προσωπική 
επικοινωνία. 
 
Όταν μας στείλετε ένα μήνυμα, μπορείτε να υπολογίζετε σε μια 
τεκμηριωμένη και γρήγορη απάντηση από εμάς.  

Επίσης,  θα παρουσιάζουμε πάντα ένα χρονοδιάγραμμα της δουλειάς μας 
ώστε να υπολογίζετε τον πολύτιμο χρόνο και το οργανόγραμμα σας. 
 
Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση τυχόν 
παραπόνων ή ερωτήσεων που έχετε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 
αγορά σας. 
 
Και όπως πάντα παρακαλώ μην είστε ντροπαλοί να επικοινωνησετε μαζί 
μας ακόμα και για δωρεάν συμβουλές. 
 
Η επιτυχία σας είναι η επιτυχία μας. 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ 
ΟΠΟΤΕ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ. 
- 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ 

Print Name/Title/Position Signature of Client Date 

CompanyName Company Address 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. 
- 

  

Γνωρίζουμε πραγματικά πώς τα πράγματα λειτουργούν από την εμπειρία, έτσι δεν χάνουμε χρόνο 
να κάνουμε πράγματα για σας. 
 
Είμαστε ικανοποιημένοι μόνο όταν είστε. Γιατί αν είστε χαρούμενοι, είμαστε ακόμα περισσότερο. 
 
Μας οδηγεί το πάθος μας για αυτό ακριβώς το είδος της δουλειάς. 
 
Είμαστε πολύ επιλεκτικοί για το προσωπικό μας ώστε να μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι οι άνθρωποι 
που εργάζονται για εσας είναι πιστοποιημένοι για να κάνουν αυτό το είδος εργασίας. 
 
Δεν κάνουμε "hit n run". Στόχος μας είναι να μιλάμε μαζί σας ακόμα και μετά τη συνεργασία μας,  
για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με αυτό που πληρώσατε. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  

CONTACT 

Address Phone&Fax Online 

Technical2Support S.A. 
Dalias 36, Megara 
Zipcode 19100 
Athens 

Mob 01: 
Mob 02: 

+ 30 697 551 6222 
+ 30 698 789 1050 

   

Email : 
Sales : 

info@technical2support.com, 
sales@technical2support.com 

Phone: +30 210 461 2799 Website: www.technical2support.com 

 

http://www.technical2support.com/

