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Οργάνωση” 

Τηλ επικοινωνίας: (+30) 210 300 0104   
Κιν.: (+30) 6937 281600 

e-mail: info@tileorganosi.gr         

 

Η εταιρεία Τηλε-Οργάνωση, με στόχο την 
γραμματειακή υποστήριξη των γραφείων των 
μελών του ΔΣΑ, παρέχει 12ωρη γραμματειακή 
υποστήριξη εξ' αποστάσεως, μόνο από 
έμπειρο, ευγενικό, εξειδικευμένο προσωπικό. 
Προσφέρει 15 μέρες δωρεάν, αποδεικνύοντας 
έμπρακτα την πολυετή εμπειρία αλλά και την 
αξιοπιστία στις εταιρικές υπηρεσίες που 
παρέχει. 
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Είμαστε στην ευχάριστη θέση, να σας γνωστοποιήσουμε την παρακάτω εταιρική 
προσφορά με στόχο την τηλεφωνική γραμματειακή εξυπηρέτηση των Δικηγορικών Γραφείων 
(μελών του ΔΣ Αθηνών), “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ”.  

 
Η tileOrganosi παρέχει σε επιχειρήσεις «γραμματειακή υποστήριξη εξ' αποστάσεως» 

ευρέως γνωστό το αντικείμενο ως τηλεγραμματεία.  
Διαφοροποιούμαστε στο χώρο της τηλεγραμματείας παρέχοντας αποκλειστικά δύο 

γραμματείς + 1 εφεδρική, οι οποίες εξυπηρετούν την επιχείρησή σας με αλλαγή βάρδιας 
09:00 - 17:00 & 17:00 - 21:00 ( το προσωπικό μας είναι έμπειρο, ευγενικό και εξειδικευμένο. 
Εκπαιδεύονται άρτια - πριν από κάθε συνεργασία - από εσάς).  

 Η προσωποποιημένη τηλεγραμματεία είναι διαθέσιμη 09:00 - 21:00 τις καθημερινές 
καθώς και Σάββατο 09:00 - 13:00.  Είναι στη δική σας ευχέρεια να χρησιμοποιείτε τη 
προσωπική σας τηλεγραμματεία καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου του γραφείου σας ή να 
ενεργοποιείτε την υπηρεσία όταν εσείς επιθυμείτε.  

 
Η καταγραφή κλήσεων (καθώς και των ραντεβού) γίνεται σε προγράμματα στα οποία 

έχετε άμεση πρόσβαση είτε από το tablet, είτε από τον υπολογιστή, είτε από το κινητό και 
βλέπετε σε πραγματικό χρόνο τις κλήσεις και τα ραντεβού σας.  

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε άμεση και συνεχόμενη επικοινωνία με τις 
γραμματείς, για οποιοδήποτε θέμα προκύψει π.χ. μια κλήση που χρίζει άμεσης ενημέρωσης 
και επιβάλλεται να ενημερώσουν οι γραμματείς τον πελάτη σας.  

Ακολουθεί παράδειγμα τυχαίας κλήσης: 

 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

ΠΑΚΕΤΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Μηνιαία 
Συμμετοχή: 

Οργάνωση 
των  Ραντεβού : 

 
ΑΜΕΣΗ    

Ενημέρωση 
για επείγοντα 
περιστατικά : 

 
 

Παροχή 
Γραμματέων 

 
 

Επιχειρείν  
For All 

 
170 € 

 

 
Δωρεάν 

 
Δωρεάν 

2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΑΝΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ + 1 
εφεδρική 

 

 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 09:00 έως 21:00  

 
 
*Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Φ.Π.Α 
*Η ενημέρωσή σας πραγματοποιείται με την αποστολή άμεσα σε online εφαρμογή   
*Με το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, γίνεται προπληρωμή της μηνιαίας συνδρομής 
* 120€/μήνα extra για χρήση γραμματειακής υποστήριξης Σάββατο 09:00 – 13:00  
* Μία κλήση που εξυπηρετούμε περιέχει: Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Κινητό, Αντικείμενο 
κλήσης το ίδιο ισχύει και στα κλεισμένα ραντεβού και αυτές θα ορίζονται και ως κλήσεις που 
αφορούν τα επιχειρηματικά πακέτα. Το Επιχειρείν For All αφορά σε 250 κλήσεις μηνιαίως.    
* Κλήσεις που αφορούν σε διαφημιστικούς σκοπούς,  καλούντες που δεν άφησαν 
Ονοματεπώνυμο, Συνεργάτες του γραφείου, Συγγενείς, καταχωρούνται αλλά δεν 
ενσωματώνονται στις πραγματικές κλήσεις ενώ εξυπηρετήθηκαν άρτια από τις 
Τηλεγραμματείς.  
*** ΕΚΠΤΩΣΗ: 30% ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΣ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 
 
 
 
   

Γιατί tileOrganosi; 

Μια επιχείρηση που λειτουργεί με στόχο την αύξηση των εσόδων και του πελατολογίου 
της, επιβάλλεται να εξυπηρετεί τα τηλεφωνήματα των πελατών της με ευγένεια, υπομονή και 
επαγγελματισμό. Όταν ο όγκος των κλήσεων υπερβαίνει τη δυναμικότητα εξυπηρέτησης 
αυτών, από την επιχείρησή σας, ίσως είναι μια καλή στιγμή να συνεργαστείτε με 
τη tileOrganosi και όχι απλά με ένα τηλεφωνικό κέντρο. 

Η προσωπική γραμματέας, που προσφέρει η  tileOrganosi  με τον πιο οικονομικό τρόπο, 
εγγυάται την αύξηση πωλήσεων και την ανάπτυξη της επιχείρησής.  

Οι υπηρεσίες της tileOrganosi, έχουν γίνει απαραίτητες από ιατρεία έως μεγάλες κλινικές, 
δικηγορικά γραφεία, μεσιτικά γραφεία καθώς και σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία που έχει 
μικρή ή μεγάλη επιχείρηση.  

Αναζητεί συνεχώς νέες προοπτικές, εξελίσσοντας τα συστήματα σε 4ης γενιάς με βλέψεις σε 
νέες συνεργασίες και νέες υπηρεσίες. 
Με όλα τα παραπάνω παρέχει σιγουριά προς τους πελάτες της. Η tileOrganosi είναι μια 
εταιρεία που στηρίζει τον πελάτη της, δηλώνοντας εμπράκτως πως η σχέση αυτή είναι κάτι 
παραπάνω από σχέση ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ και στοχεύει μόνο σε παραδοσιακές και εύρυθμες 
συνεργασίες.  

Η εταιρεία TileOrganosi δεσμεύεται απέναντι στους πελάτες της, για το απόρρητο 
των κλήσεων, του πελατολογίου και την ορθή εξυπηρέτηση αυτών, βάσει νόμου και 
συμφωνητικού συνεργασίας. Η εταιρεία TileOrganosi έχει απόλυτα συμμορφωθεί με 

τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR και υπογράφεται από τα δύο μέρη. 

 


