
Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Οικονομική / Ημερήσια
Ημερομηνία: Παρασκευή, 16-06-2017
Σελίδα: 1,15         (1 από 2)
Μέγεθος: 399 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 600
Επικοινωνία εντύπου: (210) 3312.672

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ
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Σελίδα: 1,15         (2 από 2)
Μέγεθος: 399 cm ²

Μέση κυκλοφορία: 600

Επικοινωνία εντύπου: (210) 3312.672

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Ν. Χίου
Ημερομηνία: Πέμπτη, 15-06-2017
Σελίδα: 7
Μέγεθος: 192 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: Τηλ. (22710) 81314 - 15

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ
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ΠΕΡΑΣΤΕ ΑΠ’ ΤΟ ... ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΣΑΣ!

!ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ στη διανοµή σε Χαλκειός, Βερβεράτο και ∆αφνώνα. Βουρνούς
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