


Οι τιμές που ακολουθούν είναι χωρίς Φ.Π.Α.
Τιμοκατάλογος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τιμή
ANIMA.NET STANDARD 7.0

A01
300 €

Standard 7.0 

H Anima.ΝΕΤ Standard 7.0 είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης και διαχείρισης γραφείου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Δυνατότητες: 

· Διαχείριση Πελατών και Προμηθευτών - Καρτέλες  &  πλήθος στατιστικών στοιχείων    
· Διαχείριση Αποθήκης - Σύνθεση ειδών - Απογραφή 
· Αποθηκευτικοί χώροι - Υποκαταστήματα    
· Χρωματολόγιο (μέγεθος, χρώμα κλπ.) - Χρήση πολλαπλών   barcodes    
· Εκτύπωση Τιμολογίων - Λιανική Πώληση - Παροχή Υπηρεσιών    
· Ηλεκτρονική αποστολή παραστατικών    
· Εντατική Λιανική 
· Διαχείριση αξιόγραφων - Αποδείξεις πληρωμής &   είσπραξης - Εκτυπώσεις αποδείξεων    
· Παραγγελίες - Πωλητές    
· Πλήθος Οικονομικών στοιχείων και εκτυπώσεων    
· Σύνδεση με Anima Εσοδα - 'Εξοδα,  Anima   - Γενική Λογιστικά   
· Διαχείριση γραφείου (ραντεβού, εορτολόγιο, ετικέτες,   μαζικό e-mail)    
· Ενσωματωμένο λογιστικό φύλλο, κειμενογράφος, ημερολόγιο   και διαχείριση εικόνας    
· Ενσωματωμένη γλώσσα προγραμματισμού VBA    
· Σύνδεση με ταμειακές μηχανές και ΕΑΦΔΣΣ  
· Προσθήκη νέων φορμών, πεδίων, ερωτημάτων με τη βοήθεια  του PD DBDesigner    
· Aναγνώριση τηλεφωνικών κλήσεων - Μαζική αποστολή SMS  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο  http://www.poseidon.gr/anima.htm 

SN:

ANIMA.NET Compact Edition 1.0
SOFT19

140 €

Compact Edition 1.0 

Η Anima.NET Compact Edition είναι μια «ελαφριά» έκδοσή της Anima.ΝΕΤ Standard 7.0,  η οποία δεν χρησιμοποιεί τον MS SQL Server αλλά 
τον SQLite, και είναι ιδανική σε συσκευές Tablet με Windows 8.1 αλλά και γενικότερα σε συσκευές με οθόνη αφής χωρίς μεγάλες απαιτήσεις 
μνήμης και ισχύος.  
Η Anima.NET Compact Edition είναι μια πλήρης εμπορική εφαρμογή, είναι αυτόνομη κι έχει την ίδια λειτουργικότητα με την Anima.ΝΕΤ 
Standard 7.0. Μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία των πελατών και των προμηθευτών της επιχείρησής σας, την αποθήκη σας, να περάσετε τις 
αγορές και τις πωλήσεις σας με τη φόρμα τιμολόγησης ή τη φόρμα εντατικής λιανικής που περιέχει, να εκτυπώσετε Προσφορές, Παραστατικά, να 

SN:

Σελίδα: 2



διαχειριστείτε τα αξιόγραφά σας και τις παραγγελίες σας. Οι εκτυπώσεις που σας παρέχει είναι πολλές όπως καρτέλες, ημερολόγια, πλήθος στατιστικών 
πληροφοριών,  συγκεντρωτικών καταλόγων κ.ά.  Επίσης υπάρχει η δυνατότητα σειριακών αριθμών, παρτίδων, πολλαπλών μονάδων μέτρησης, 
ιδιοτήτων όπως χρώμα και μέγεθος κλπ. Χρησιμοποιεί ΕΑΦΔΣΣ για τα παραστατικά ή ΑΔΗΜΕ για τη λιανική πώληση. 
Μια σημαντική δυνατότητα της εφαρμογής είναι ότι μπορεί να διαχειρισθεί έναν αποθηκευτικό χώρο και να εκδώσει συγκεντρωτικό δελτίο 
αποστολής (ΣΔΑ). Επομένως είναι ιδανική λύση για τη φορητή τιμολόγηση - XVAN. 
Έχει όμως και σημαντικές διαφορές με την Anima.ΝΕΤ Standard 7.0 οι οποίες είναι:

· Εμφάνιση ειδικά για οθόνες αφής 
Όλες οι φόρμες της εφαρμογής είναι κατασκευασμένες για οθόνες αφής ακόμη και χαμηλής ανάλυσης 800x600. Είναι ιδανική για Tablet με Windows 
8.1 με οθόνη 7’’ ή 8’’. Φυσικά μπορεί να τρέξει και σε οποιαδήποτε Windows. 

· SQLite αντί του MS SQL Server  
Ο SQLite είναι ένα ευρέως διαδιδόμενο σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων ειδικά για συσκευές με ελάχιστες απαιτήσεις μνήμης και 
επεξεργαστικής ισχύος κυρίως για tablets. Δεν είναι τύπου client-server όπως ο MS SQL Server, άρα δεν μπορεί η Anima.NET Compact Edition να 
δουλέψει σε δίκτυο, είναι με άλλα λόγια μια τοπική βάση δεδομένων.  Κατά τα άλλα είναι ταχύτατη στο ξεκίνημα και στις διάφορες λειτουργίες της, 
είναι ιδανική για ασύρματες συσκευές και μπορεί να διαχειρισθεί απεριόριστο όγκο δεδομένων.   

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο  http://www.poseidon.gr/anima.htm 

Anima.NET Exchange Server
SOFT013

250 €

Exchange Server 

O Anima.NET Exchange Server είναι ένα σύνολο εφαρμογών που συνεργάζεται με την Anima.ΝΕΤ Standard 7.0 και ο οποίος περιέχει τις εξής 
εφαρμογές: 

· Mobile Anima.NET
Η Mobile Anima.NET είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή που τρέχει σε συσκευές Android και διαχειρίζεται παραγγελιοληψία σε εκθέσεις αλλά και 
γενικότερα πωλήσεις εκτός εταιρίας. Μπορείτε έτσι ασύρματα, μέσω 3G ή ασύρματου τοπικού δικτύου, να διαχειρίζεστε απομακρυσμένα τα δεδομένα 
σας.  Έχετε έτσι μια πλήρη εμπορική εφαρμογή στην παλάμη σας. Η εφαρμογή όμως παρέχει και πολλές άλλες δυνατότητες.  Πραγματοποιεί 
αναγνώριση κλήσης στη συσκευή που τρέχει η εφαρμογή και εμφανίζει τα στοιχεία του συναλλασσόμενου που πραγματοποιεί την κλήση. 
Παράλληλα καταχωρείται η κλήση στη βάση δεδομένων. Επίσης ενεργοποιεί το GPS της συσκευής και στέλνει στη βάση του server κάθε 3 λεπτά τη 
θέση του χρήση που χρησιμοποιεί τη συσκευή. Μπορούμε μέσω της Anima.ΝΕΤ Standard 7.0 να δούμε σε χάρτη αυτές τις συντεταγμένες αλλά και 
άλλα χρήσιμα στοιχεία όπως πόσο χρόνο καθυστέρησε σε  μια περιοχή, πού βρίσκεται τώρα κλπ. Τέλος, στέλνει μαζικά SMS σε συναλλασσόμενους. 

· Εφαρμογή Διαχείρισης απομακρυσμένων συνδέσεων
 Είναι η εφαρμογή που επιτυγχάνει την επικοινωνία ανάμεσα στις συσκευές Android που τρέχουν την Mobile Anima.NET και την Anima.ΝΕΤ 
Standard 7.0. Το ίδιο επιτυγχάνει και με την εφαρμογή Anima.NET Compact Edition. Επίσης χρησιμοποιείται και στις περιπτώσεις των 
υποκαταστημάτων που τρέχουν αυτόνομες βάσεις δεδομένων και θέλουν επικοινωνία με μια κεντρική βάση δεδομένων. Στην κεντρική βάση τρέχει 
η συγκεκριμένη εφαρμογή έτσι ώστε να λαμβάνει αλλά και να στέλνει παραστατικά στα υποκαταστήματα, αλλά και τα υποκαταστήματα να λαμβάνουν 
την αποθήκη και τους συναλλασσόμενους. 

· Εφαρμογή Διαχείρισης Mail - Fax Server
Διαχειρίζεται τα εισερχόμενα και εξερχόμενα emails όλων των χρηστών. Τα εισερχόμενα emails αποθηκεύονται τοπικά και μπορούν να τα 
διαχειρισθούν όλοι οι χρήστες μέσω της Anima.ΝΕΤ Standard 7.0 αλλά και μέσω Internet. Επίσης διαχειρίζεται τα εξερχόμενα emails, SMS και fax 
των χρηστών. 
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· Εφαρμογή Διαχείρισης ηλεκτρονικού περιεχομένου 
Η συγκεκριμένη εφαρμογή που ονομάζεται αλλιώς και Anima.ΝΕΤ Web Server χρησιμοποιείται σε πολλές λειτουργίες. Χρησιμοποιείται για να 
διαχειρισθούμε τον  Mail - Fax Server, να στείλουμε δηλαδή emails, fax και SMS αλλά να λάβουμε εισερχόμενα emails. Επίσης μέσω Internet κι ενός 
φυλλομετρητή (browser) από οποιαδήποτε συσκευή, μπορούμε να διαχειρισθούμε το πελατολόγιο, την αποθήκη, παρέχει στατιστικά και οικονομικά 
στοιχεία, αλλά μπορούμε και να δημιουργήσουμε μια προσφορά που θα την λάβει αυτόματα ο πελάτης μέσω emails.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο  http://www.poseidon.gr/anima.htm 

eAnima 2.0
SOFT014

250 €

Η εφαρμογή eAnima 2.0 διαχειρίζεται αυτόματα ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Με τη βοήθεια της μετατρέπεται ο υπολογιστής του χρήστη σε Web 
server.  Έχοντας έτσι μια σύνδεση ADSL, μπορείτε να κάνετε πωλήσεις μέσω Internet και να ενημερώνεται αυτόματα η βάση δεδομένων του 
υπολογιστή σας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα που δημιουργείται, παρέχει δυνατότητα εγγραφής πελατών, δυναμικό κατάλογο των προϊόντων με 
φωτογραφίες,  διαθεσιμότητα προϊόντων, ενημερωτικά δελτία, το προφίλ σας, ανακοινώσεις νέων προϊόντων, καλάθι αγορών, δυνατότητα 
εναλλακτικών τρόπων πληρωμής και αποστολής, αγορές με απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο κ.λπ. Η εφαρμογή χρειάζεται την εμπορική εφαρμογή 
Anima.NET Standard 7.0.  
Δυνατότητες : 

· Πλήρες παραμετροποιημένο μέσω της εφαρμογής Anima.NET Standard 7.0 
· Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
· Συμβατότητα με όλους τους browsers που κυκλοφορούν στην αγορά 
· Εύκολη καταχώρηση κειμένου και εικόνων με πλήρη επεξεργασία τους μέσω ειδικών εργαλίων 
· Πλήρης πολυγλωσσική υποστήριξη 
· Ασφάλεια στη σύνδεση με τη βάση δεδομένων 
· Υποστήριξη χρώμα-μέγεθος με φωτογραφίες ανά συνδυασμό 
· Δυναμικός κατάλογος προϊόντων, παρεμφερή και παρελκόμενα ανά προϊόν, προσφορές και δημοφιλή προϊόντα 
· Πληρωμή με πολλαπλούς τρόπους όπως μέσω pay pal ή πιστωτική κάρτα με πλήρη ασφάλεια μέσω SSL. Aυτόματη εκτύπωση απόδειξης 

λιανικής ή τιμολόγιο κ.λπ. 
· Ενημέρωση του πελάτη για την εκτέλεση της παραγγελίας μέσω email 
· Β2C (Bussiness to Consumer)  δυνατότητα για πελάτες λιανικής με είσοδο του πελάτη στο web site και καλάθι αγορών 
· Β2C (Bussiness to Consumer)  δυνατότητα για πελάτες χονδρικής με χρήση τιμοκαταλόγων 

SN:

ANIMA MENU
A07

300 €

To πληρέστερο πρόγραμμα διαχείρισης για εστιατόρια, cafe - bar, delivery και γενικότερα για κάθε χώρo εστίασης. Mερικές δυνατότητες: 
· Διαχείριση τραπεζιών - Δημιουργία πλάνου 
· Aσύρματη παραγγελιοληψία με PDA, συσκευές Android και iPhone  
· Διαχείριση Take Away
· Delivery με αναγνώριση και αναμονή πολλαπλών κλήσεων κι εκτύπωση χάρτη 
· Αναγνώριση κλήση μέσω κινητού τηλεφώνου 
· Ταχύτατη εκτέλεση παραγγελιών με barcode 
· Ενεργοποίηση GPS για έλεγχο του διανομέα 
· Κρατήσεις τραπεζιών 
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· Εκτύπωση αποδείξεων και τιμολογίων και σύνδεση με θερμικό εκτυπωτή και μηχανισμό σήμανσης ή ταμειακή μηχανή 
· Εκτύπωση αποδείξεων με φορητό εκτυπωτή με τη βοήθεια συσκευής Android
· Πολλαπλoί εκτυπωτές ανά είδος και σερβιτόρο 
· Check In - Check Out προσωπικού 
· Μερική ή Ολική Έκδοση Λογαριασμού 
· Tαμεία σερβιτόρων - διανομέων 
· Πλήθος Στατιστικών και οικονομικών στοιχείων 
· Ενσωμάτωση της εμπορικής εφαρμογής Anima.Net Standard Edition για πλήρη διαχείριση αποθήκης κλπ. 
· Aπομακρυσμένη διαχείριση και διαχείριση Υποκαταστημάτων μέσω Internet 
· Συνεργάζεται με την Anima - Έσοδα - Έξοδα, την Anima - Γενική Λογιστική αλλά και με το Anima - Hotel
· Συνεργασία με το eDelivery για ηλεκτρονικές παραγγελίες μέσω Internet 
· Ηλεκτρονικός κατάλογος σε συσκευές tablets

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο  http://www.poseidon.gr/menu.htm 

ANIMA MENU LIGHT EDITION
SOFT18

170 €

Light Edition 

Η Anima Menu Light Edition είναι μια “light” έκδοση της Anima - Menu. Διαχειρίζεται και αυτή σάλα, Take - Away και delivery όπως και ασύρματη 
παραγγελιοληψία με συσκευές Android. Yπάρχουν όμως οι εξής περιορισμοί: 

· H βάση δεδομένων δεν δουλεύει σε δίκτυο, αλλά τοπικά. 
· Δεν υπάρχει αναγνώριση κλήσης στο delivery. H αναζήτηση του πελάτη μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή άλλων στοιχείων. 
· Διαχείριση μόνο ενός θερμικού εκτυπωτή. Αν και υπάρχει η δυνατότητα παρασκευαστηρίων, αυτές εκτυπώνονται στον συγκεκριμένο εκτυπωτή. 
· Δεν μπορείτε να καταχωρήσετε τιμολόγια αγορών, άρα δεν έχετε τη δυνατότητα διαχείρισης αποθέματος αποθήκης. Μπορείτε όμως να 

διαχειρισθείτε μερίδες. Επίσης δεν υπάρχουν αποδείξεις είσπραξης και πληρωμής.  
· Δεν υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης υποκαταστημάτων και του eDelivery. 
· Δεν υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης barcode στο delivery. 
· Η ασύρματη παραγγελιοληψία διαχειρίζεται έως 2 συσκευές Android.  
· Δεν υπάρχει διαχείριση κρατήσεων στη σάλα. 
· Δεν υπάρχουν οι εφαρμογές Web Server, Εκτέλεση Παραγγελιών και έλεγχος εισόδου - εξόδου προσωπικού. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο  http://www.poseidon.gr/menu.htm 

SN:

ANIMA MENU SERVER EDITION
SOFT012

150 €

Server Edition 
Η εφαρμογή χρησιμοποιείται για την ασύρματη επικοινωνία των τερματικών με την εφαρμογή ANIMA - MENU. Παρέχει απεριόριστες άδειες στα 
τερματικά. Επίσης χρησιμοποιείται για την αναγνώριση κλήση μέσω κινητού τηλεφώνου με συσκευές Android ή για τον έλεγχο της θέσης του 
διανομέα μέσω GPS. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο  http://www.poseidon.gr/menu.htm 
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eDelivery
SOFT015

200 €

To eDelivery είναι μια επαναστατική εφαρμογή που διαχειρίζεται αυτόματα ηλεκτρονικές παραγγελίες μέσω Internet. Με τη βοήθεια της μετατρέπεται 
ο υπολογιστής του χρήστη σε Web server δημιουργώντας σε αυτό ένα ηλεκτρονικό κατάστημα παραγγελιών που επικοινωνεί με την εφαρμογή Anima 
- Menu.   Έχοντας έτσι μια σύνδεση ADSL με σταθερό IP, οι χρήστες που θα συνδεθούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα, θα μπορούν να επιλέξουν ότι 
θελήσουν και η τελική παραγγελία να εκτυπωθεί αυτόματα στον εκτυπωτή κουζίνας χωρίς άλλη παρέμβαση. Το ηλεκτρονικό κατάστημα που 
δημιουργείται, παρέχει δυνατότητα εγγραφής πελατών, δυναμικό κατάλογο των προϊόντων με φωτογραφίες,  προσφορές προϊόντων, τα προιόντα που 
συνήθως επιλέγει ο χρήστης κά. 

Περισσότερα θα βρείτε στο http://www.poseidon.gr/edelivery.htm 

SN:

ANIMA - HOTEL
SOFT016

350 €

Το απόλυτο πρόγραμμα διαχείρισης ξενοδοχείων. Mερικές από τις δυνατότητες της Anima - Hotel:
· Διαχείριση τύπων δωματίων 
· Eύκολη και γρήγορη καταχώρηση δωματίων  
· Δημιουργία ειδικών τιμοκαταλόγων για οποιαδήποτε χρονική περίοδο 
· Ταχύτατη διαχείριση κρατήσεων 
· Συναλλαγές σε διάφορα νομίσματα 
· Ταχύτατη διαχείριση πελατών και χρεώσεων 
· Πολλαπλοί έλεγχοι και πλήθος στατιστικών στοιχείων 
· Εκτύπωση βιβλίου κίνησης πελατών (πόρτας)
· Εκτύπωση παραστατικών παροχής υπηρεσιών 
· Συνεργασία με το eHotel  για ηλεκτρονικές κρατήσεις μέσω Internet και με το Anima - Menu 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο  http://www.poseidon.gr/hotel.htm 

SN:

eHotel
SOFT017

300 €

To eHotel είναι μια επαναστατική εφαρμογή που διαχειρίζεται αυτόματα ηλεκτρονικές κρατήσεις μέσω Internet. Με τη βοήθεια της μετατρέπεται ο 
υπολογιστής του χρήστη σε Web server δημιουργώντας σε αυτό ένα ηλεκτρονικό site κρατήσεων που επικοινωνεί με την εφαρμογή Anima - Hotel.   
Έχοντας έτσι μια σύνδεση ADSL με σταθερό IP, οι χρήστες που θα συνδεθούν στο site, θα μπορούν να αναζητήσουν σε συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, ποια δωμάτια με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι ελεύθερα και στη συνέχεια να προβούν σε κράτηση. Παρέχεται δυνατότητα εγγραφής 
πελατών, δυναμικό κατάλογο των δωματίων με φωτογραφίες κά. 
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ANIMA ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
A04

200 €

To ευκολότερο πρόγραμμα διαχείρισης Εσόδων-Εξόδων σε γραφικό περιβάλλον. Δυνατότητες: 
· Λογαριασμοί Εσόδων-Εξόδων οριζόμενοι από το χρήστη  
· Κινήσεις Λογαριασμών - Βιβλίο Εσόδων & Εξόδων  
· Συγκεντρωτική κατάσταση Εσόδων & Εξόδων, ισοζύγια, ημερολόγια, ΚΕΠΥΟ - Ανάλυση Φ.Π.Α,  Ε3  
· Περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.  
· Διαχείριση Πελατών & Προμηθευτών - Καρτέλες & πλήθος στατιστικών στοιχείων  
· Πλήθος Οικονομικών στοιχείων και εκτυπώσεων  
· Σύνδεση με την εμπορική εφαρμογή Anima.NET Standard Edition 7.0 και το Anima - MENU αλλά και με άλλες γνωστές εμπορικές 

και λογιστικές εφαρμογές
· Πολλαπλές εταιρίες  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο  http://www.poseidon.gr/proionta/animaesoda/default.htm

SN:

ANIMA ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
A03

350 €

Το ευκολότερο και πληρέστερο πρόγραμμα Γενικής Λογιστικής σε γραφικό περιβάλλον. Δυνατότητες: 
· Λογιστικά άρθρα για γρήγορη καταχώρηση  
· Εκτύπωση περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α  
· Αυτόματος υπολογισμός αποτελεσμάτων  
· Σύνδεση με την εμπορική εφαρμογή Anima.NET Standard Edition 7.0 και το Anima - MENU αλλά και με άλλες γνωστές εμπορικές 

και λογιστικές εφαρμογές  
· Multi user για απεριόριστο αριθμό χρηστών  
· Πλήρης υποστήριξη υπερδωδεκάμηνης χρήσης  
· Περιέχει πλήρως ανεπτυγμένο λογιστικό σχέδιο, μέχρι το 3ο βαθμό  
· Αυτόματη μεταφορά λογιστικού σχεδίου από εταιρία σε εταιρία  
· Αυτόματη μεταφορά των υπολοίπων των λογαριασμών μετά το κλείσιμο της χρήσης  
· Δυνατότητα ανεύρεσης λογιστικών εγγράφων κατά ημερομηνία και λογαριασμό  
· Εκτυπώσεις όπως ισοζύγια, καθολικά (καρτέλες), αναλυτικά ημερολόγια, ημερολόγιο ισολογισμού κ.λ.π  
· Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων αγορών - πωλήσεων και ισοζύγιο Κ.Ε.Π.Υ.Ο.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο  http://www.poseidon.gr/proionta/animalogistics/default.htm 

SN:

ANIMA VIDEO-CLUB
A05

250 €

Μια ολοκληρωμένη λύση για τη μηχανογράφηση του Video-Club σε γραφικό περιβάλλον  

SN:
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Eνημερωμένη με την ΠΟΛ. 1097/18-07-06 όπου από την 1/11/2006 με την παράδοση των ταινιών πρέπει να 
εκδίδεται στον πελάτη απόδειξη παροχής υπηρεσιών! 

Η Anima Video-Club  είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή διαχείρισης ενός σύγχρονου Video-Club, που καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων 
του από την ενοικίαση έως την πώληση ταινιών, DVDs, Video-games  και από την διαχείριση Ηλεκτρονικού καταστήματος μέχρι και την δικτύωση και 
επικοινωνία μεταξύ υποκαταστημάτων.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο 
http://www.poseidon.gr/proionta/videoclub/default.htm 

Ενημερωθείτε για τα προγράμματα χρηματοδότησης που διαθέτει η εταιρία μας. Yπάρχει δυνατότητα
πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας.

Ευελπιστούμε σε μια γόνιμη συνεργασία.

ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε

Τηλ.: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 115 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2105313320
www.poseidon.gr
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