Μάρτιος 2006
Αγαπητοί µας φίλοι,
Φτάσαµε αισίως σχεδόν τους 6 µήνες λειτουργίας για το kastellia.gr! Θα
θέλαµε κατ’ αρχήν να σας ευχαριστήσουµε για την αµέριστη υποστήριξη των
προσπαθειών µας. Παράλληλα θέλουµε να σας τονίσουµε τη δέσµευσή µας
για µια διαρκή προσπάθεια ενηµέρωσής σας αναφορικά µε θέµατα τα οποία
αφορούν τα Καστέλλια καθώς επίσης και τη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης
και εµπλουτισµού των προσφερόµενων υπηρεσιών µέσα από τη διαδικτυακή
µας πύλη.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ in.gr
Πρόσφατα υπήρξε µια σηµαντική προβολή του χωριού µας καθώς επίσης και
του ίδιου του kastellia.gr µέσα από την ιστοσελίδα της δηµοφιλέστερης
Ελληνικής ειδησιογραφικής διαδικτυακής πύλης, το in.gr. Με τη βοήθεια της
προβολής αυτής τα νούµερα της ηµερήσιας επισκεψιµότητας του kastellia.gr
εκτοξεύτηκαν στα ύψη. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα πολλοί Καστελλιώτες ανά
τον κόσµο να ανακαλύψουν τη διαδικτυακή µας πύλη καθώς επίσης και
πολλοί µη Καστελλιώτες να εκφράσουν πολύ καλά και θερµά λόγια τόσο για
την προσπάθεια που καταβάλλουµε, όσο και για τις οµορφιές του τόπου µας
όπως τις είδαν µέσα από τις ιστοσελίδες του Portal. Ενδεικτικό είναι
άλλωστε ένα email το οποίο λάβαµε µε το οποίο ο αποστολέας µας
ενηµέρωνε ότι µε αφορµή το kastellia.gr πέρασε το τριήµερο της Καθαράς
∆ευτέρας στον ξενώνα των Καστελλίων και τόνισε πόσο όµορφα τα πέρασε
στο χωριό µας.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ
Με χαρά σας ανακοινώνουµε την περάτωση των εργασιών εισαγωγής
στοιχείων κατοίκων Καστελλίων (ή ατόµων µε καταγωγή από τα Καστέλλια)
στη βάση του Τηλεφωνικού καταλόγου του Portal (390 εγγραφές) καθώς
επίσης και των εργασιών εισαγωγής στοιχείων επαγγελµατιών των
Καστελλίων (63 εγγραφές) στη βάση του Χρυσού Οδηγού του Portal.
Μπορείτε πλέον να αναζητήσετε άτοµα και επαγγελµατίες που επιθυµείτε
µέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρουµε από το Portal.
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στόχος µας είναι η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υφισταµένων
υπηρεσιών καθώς επίσης και η προσφορά επιπλέον χρήσιµων υπηρεσιών

(όπως π.χ. χώρος αγγελιών, κτηµατοµεσιτικών, κ.α.) τις οποίες
σχεδιάζουµε να υλοποιήσουµε και να σας ανακοινώσουµε πολύ σύντοµα.
Η βοήθεια την οποία σας καλούµε να προσφέρετε είναι, διαρκώς να
διαδίδετε το Portal όσο µπορείτε και να προτρέπετε τον κόσµο να
εγγράφεται, να επισκέπτεστε συχνά το Portal και να χρησιµοποιείτε τις
προσφερόµενες υπηρεσίες και τέλος να µας ενηµερώνετε µε ιδέες σας, υλικό
και απόψεις αναφορικά µε το πως µπορούµε να βελτιώσουµε ή να
προσθέσουµε υπηρεσίες και περιεχόµενο στη διαδικτυακή πύλη του χωριού
µας.
Καλή Σαρακοστή σε όλους!

Με εκτίµηση,

Παναγιώτης Μπάσιος
Εκ’ µέρους του kastellia.gr

