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Tresor by Yiannis Xouryas
Γυναικεία Υποδήματα Πολυτελείας & Μεγάλα Μεγέθη (42-45)
Παραδοσιακά Υποδήματα Χορού
Ελληνικές Χειροποίητες Δημιουργίες από επιλεγμένα ποιοτικά υλικά

Αποκλειστικά μόνο μεγάλα μεγέθη

Η πλήρης συλλογή των δημιουργιών μας

Tresor

Greek Sandals

Footwear Creations & Handmade Shoes
Μια πλούσια συλλογή γυναικείων υποδημάτων
Πέδιλα & Σανδάλια, Τουριστικά Σανδάλια & Σαγιονάρες, Φλατ, Μπαλαρίνες, Πλατφόρμες, Comfort Shoes,
Παραδοσιακά Υποδήματα Χορού, Exclusive Πλατφόρμες & Σανδάλια, Γόβες, Heels, Peep Toes κ.λπ.
… για όλες τις ώρες και περιστάσεις!
Τα Παραδοσιακά Υποδήματα Χορού και τα XL Μεγέθη είναι η ειδικότητά μας.
Αθήνα, Μάιος 2014

Γνωρίστε μας!
Η «Tresor by Yiannis Xouryas» | «Tresor Greek Sandals» | «Δια χειρός Αναστασία Αγγελάκη» (e-Shop:
«www.GreekShoes.Net» & «www.e-Tresor.gr») είναι ελληνική επιχείρηση. Εδώ και δεκαετίες ασχολούμαστε
οικογενειακά με την κατασκευή του γυναικείου υποδήματος και είμαστε πολύ καλοί σ' αυτό. Δεν έχουμε σχέση με
«κινέζους εισαγωγείς πλαστικών και λοιπών υποδημάτων». Εκτός των καθημερινών μεγεθών (35/36-41)
κατασκευάζουμε επίσης μεγάλα νούμερα (42-45) και τα διαθέτουμε σε πολύ προσιτές τιμές. Η δε τεχνογνωσία μας
στα Παραδοσιακά Υποδήματα Χορού είναι απαράμιλλη.

Παραδοσιακά Υποδήματα Χορού
Τα τελευταία 20 χρόνια ασχολούμαστε με την κατασκευή ποιοτικών παραδοσιακών υποδημάτων και τα διαθέτουμε
με απόλυτη επιτυχία στην Ελληνική αγορά (Παραδοσιακούς συλλόγους, Σχολές χορού και ιδιώτες). Η φροντίδα για
ευελιξία στο πέλμα, την αντοχή και το βάρος των υποδημάτων, η προσοχή στην απορροφητικότητα των
κραδασμών, το μεράκι μας στην φινέτσα, την άνεση και την εμφάνιση, είναι σημεία που προσέχουμε ιδιαίτερα και
σε συνδυασμό με τις προσιτές τιμές, κάνουν τις δημιουργίες μας ασυναγώνιστες. Είμαστε από τις λίγες
Ελληνικές επιχειρήσεις που διατηρούμε ακόμα την χειροποίητη κατασκευή στα υποδήματα χορού γιατί μας
ενδιαφέρει η ποιότητα.
Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: Χρησιμοποιούμε μαλακά δέρματα, Δέρμα έξω, Δέρμα μέσα, Αφρώδες ανατομικό
πατάκι, Σόλα αντιολισθητική, Μπανέλα ενισχυμένη (για τα τραντάγματα), Τα μεγέθη Νο. 36 έως Νο. 40 διατίθενται
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και σε μισά νούμερα (36 - 40 ).
Χρόνος παράδοσης (παραγγελίες από Σχολές Χορού και Παραδοσιακούς Συλλόγους): 8-10 εργάσιμες ημέρες μετά
την οριστικοποίηση της παραγγελίας.
Αυτό που μας ξεχωρίζει, από άλλους κατασκευαστές παραδοσιακών υποδημάτων, είναι οι διαφορετικές φόρμες
καλαποδιών για την δημιουργία των χειροποίητων υποδημάτων μας στα τρία διαφορετικά ύψη (3, 4 και 5½ εκ).
Η κα Αναστασία είναι άμεσα διαθέσιμη να σας εξυπηρετήσει τηλεφωνικά και να σας δώσει την οποιαδήποτε
επιπρόσθετη πληροφόρηση και διευκρίνιση σε τυχόν απορίες σας (τρόπος πληρωμής, τρόπος παράδοσης κ.λπ.)
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Tresor by Yiannis Xouryas
e-Shop
Tα δύο e-shop μας έχουν απλά και κατανοητά μενού, είναι εύκολα στην περιήγηση και είμαστε σίγουροι ότι θα σας
αρέσουν. Επισκεφθείτε τα στην διεύθυνση http://www.GreekShoes.Net & http://www.e-Tresor.gr, περιηγηθείτε με
ευκολία στα προϊόντα που κατασκευάζουμε και δείτε τα διαθέσιμα μεγέθη και τις τιμές τους. Τα προϊόντα μας,
γενικώς, καλύπτουν όλα τα μεγάλα νούμερα (42-45) αλλά και το μικρότερο νούμερο 35.
Μην ξεχνάτε, ότι είμαστε από τις ελάχιστες κατασκευαστικές επιχειρήσεις που προσφέρουν μεγάλα μεγέθη
σε τόσο προσιτές τιμές.
Περιηγηθείτε στα προϊόντα μας και παραγγείλετε τα αγαπημένα σας υποδήματα online, στις χαμηλότερες τιμές της
αγοράς. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά και θα σας στείλουμε την παραγγελία σας σε όποιο
μέρος κι αν βρίσκεστε. Αγοράστε εύκολα, έξυπνα, χωρίς πιστωτικές κάρτες. Ασφαλές και εύκολο τηλεφωνικό ή
online shopping, πληρωμή με αντικαταβολή.
Μην διστάζετε να επικοινωνείτε μαζί μας, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail (χρησιμοποιήστε την φόρμα
επικοινωνίας που υπάρχει στο e-Shop μας), για κάθε τι που θα θέλατε να ρωτήσετε. Επιθυμία και μέλημά μας είναι
να ικανοποιούνται άμεσα και αποτελεσματικά οι ανάγκες των πελατών μας.

Slogan
The Art of Tresor - Walk in Beauty. Walk in Comfort.
Design & Fashion - Γιατί η κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή/μοναδική!
Big Shoes Make Big Feet Happy! Η μόνη στάση της γυναίκας στα μεγάλα μεγέθη!
Ασυναγώνιστες τιμές στα Μεγάλα μεγέθη και τα Παραδοσιακά υποδήματα Χορού!

Επισκεφθείτε μας!
Θα χαρούμε πολύ να επισκεφθείτε την έκθεση μας, που λειτουργεί στον ίδιο χώρο με την παραγωγή μας.
Δευτέρα - Τετάρτη: 11:00 - 17:00, Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή: 11:00 - 20:30, Σάββατο: 10:00 - 14:30
Διεύθυνση: Λυσία 2 & Αγίας Παρασκευής 50, Νέα Πλατεία Μπουρναζίου (Καφετέριες), 12132 Περιστέρι, Αθήνα.
Τηλέφωνα: 210.5711594, 693.751404
Κρατήστε επαφή μαζί μας για νέα και προσφορές, κάνοντας Like us! (Μου αρέσει!) στην σελίδα μας στο Facebook.
e-Shop:
Facebook:
Pinterest:
E-mail:

http://www.greekshoes.net & http://www.e-tresor.gr
http://www.facebook.com/GreekShoes
http://www.pinterest.com/GreekShoes
Yiannis.Xouryas@gmail.com
info@greekshoes.net, sales@greekshoes.net, info@e-tresor.gr, sales@e-tresor.gr

Πιστεύουμε στην Ελληνική Επιχείρηση και στα Ελληνικά Προϊόντα!
Πιστέψτε και σεις!
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