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Thomas Spanos

Από: Thomas Spanos [info@spanosthomas.com]
Αποστολή: Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020 10:29 πµ
Προς: Γεώργιος Φρόνας (george@fronas.gr)
Θέµα: FW: HugeDomains.com - Contact Us - fronas.com

Γιώργο, καλημέρα. 

Σου προωθώ την απάντηση που έλαβα για το domain: fronas.com. 

Όπως μπορείς να διαβάσεις κατωτέρω μου ζητάνε να τους κάνω πρόταση. 

Αν σε ενδιαφέρει μπορείς να τους κάνεις εσύ.  

Με την ευκαιρία, να σου εκφράσω τις σκέψεις μου, μετά την τελευταία συνάντηση μας στο γραφείο σου.   

Νομίζω ότι κάνεις λάθος που δεν προσχωρείς στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος μαζί μου. 

Όπως ήδη έχεις λάβει γνώση για το domain σου και μόνο ζητάνε $2495 και  εγώ με 1200€ μπορώ να σου 

δημιουργήσω το ηλεκτρονικό κατάστημα, χρησιμοποιώντας άλλο παραπλήσιο domain η ακριβώς το ίδιο με άλλη 

κατάληξη. Δεν υπολογίζω το κόστος της δικής μου προσωπικής εργασίας.  

Στην αρχή έδειξες ενδιαφέρον και μετά υπαναχώρησες με την αιτιολογία ότι ετοιμάζεις ήδη το δικό σου μέσα από 

το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας σου. 

 

Γιώργο. 

Επειδή, κάτι που αντεύχομαι, πιθανόν η δημιουργία του ηλεκτρονικού σου καταστήματος μέσα από το λειτουργικό 

σου σύστημα, πιθανόν να καθυστερήσει και πιθανόν  να σου επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος της εταιρείας σου. 

Σε συμβουλεύω  να επανεξετάσεις την πρόταση μου.  

Δεν είναι συμβόλαιο αγοράς ακινήτου μεγάλης αξίας. 

Δεν  είναι συμβόλαιο μιας μεγάλης οικονομικής επένδυσης. 

Αλλά είναι για εσένα μια  πολύ μεγάλη επένδυση, με ελάχιστο κόστος. Μάλιστα με ταχύτατα καρπωνόμενα μεγάλα 

οφέλη. 

Εν τέλει δεν είναι συμβόλαιο ζωής η γάμου. 

Νομίζω ότι πρέπει να επανεξετάσεις την πρόταση μου.  

Δεν θέλω να σε προσβάλω, εσύ σε άλλα θέματα που εγώ δεν γνωρίζω έχεις πολύ περισσότερες γνώσεις από εμένα, 

όμως από τη συζήτηση που κάναμε αντιλήφθηκα ότι δεν είσαι σε θέση να αντιληφθείς τι σου πρότεινα.   

Δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορώ να δημιουργήσω για την εταιρεία σου, με εσένα να έχεις πλήρη ενημέρωση, 

άποψη και γνώση για το κάθε τι.  

Συγνώμη, αλλά έπρεπε να σου γνωρίσω τα ανωτέρω. 

Κατανοώ  ότι έχουμε εμπιστοσύνη και ακολουθούμε τις συμβουλές και κατευθύνσεις εκείνων με τους οποίους 

χρόνια συμπορευόμαστε είτε επαγγελματικά, είτε προσωπικά, είτε οικογενειακά.  

Όμως κάποιες φορές, όπως εν προκειμένω, έρχονται στη ζωή μας αναπάντεχα γεγονότα και τότε καλούμαστε να 

αποφασίσουμε με νέα δεδομένα και για νέες κατευθύνσεις.  

Η κοινή λογική, την οποία διαθέτεις, είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ο καλύτερος σύμβουλος μας, συνοδεία του 

όποιου ενστίκτου διαθέτει ο κάθε ένας από εμάς. 

 

Γιώργο. 

Σε καλώ να επανεξετάσεις την πρόταση μου. 

Είμαι στη διάθεση σου. 

Καλή συνέχεια. 

 

Με εκτίμηση. 

Θωμάς Χ. Σπανός.     

 

From: HugeDomains Sales [mailto:sales@hugedomains.com]  
Sent: Thursday, May 21, 2020 10:45 PM 
To: info@spanosthomas.com 
Subject: RE: HugeDomains.com - Contact Us - fronas.com 
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Good afternoon, 

 

If you would like to make an offer towards the domain we will review it. We can not guarantee we can 

accept the offer, but it will be submitted to our review team and they will respond once they are done with 

the review. 

 

Thank you, 

 

Leander 

HugeDomains Support 

-----Original Message----- 

From: <info@spanosthomas.com> 

Sent: Mon, 18 May 2020 18:07:49 +0000 (UTC) 

To: HugeDomains Sales <sales@hugedomains.com> 

Subject: HugeDomains.com - Contact Us - fronas.com 

Κάντε δεξιό 
κλικ εδώ, γ ια 
να κάνετε 
λήψη των 
εικόνων . Για 
να συµβάλει 
στην 
προστασία 

του 
απορρήτου 
σας, το 
Outlo ok 
απέτρεψε την 
αυτόµατη 
λήψη αυτής 

ό

 
 

Message from HugeDomains.com contact page.  

 

Name: Thomas Spanos 

Email: info@spanosthomas.com 

Phone: +302241068847 

IP: 79.129.168.193 

IP Location: Rodos, Notio Aigaio, Greece 

Support ID: F6025DB5968F43DBACEFB4CD457DB454050  

 

Subject: fronas.com 

 

I am interested for domain fronas.com 

Make me a better offer. Much more better. 

Thomas C. Spanos  


