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Καταχω
ωρήσεις σεε διαφημιιστικούς καταλόγο
κ
υς Ευρωπ
παϊκών χω
ωρών
Παραπ
πλάνηση Επιχειρήσ
Ε
εων
Σύμ
μφωνα με καταγγελλίες που έχουν γίννει, ευρωπ
παϊκές ετα
αιρείες προσεγγίζουνν
επιχχειρήσεις με
μ σκοπό τη «δωρεά
άν» εγγραφ
φή τους σε
σ καταλόγγους προκεειμένου να
α
προ
οβάλλουν την δραστηρ
ριότητα ή ττην επιχείρηση τους σε
σ πανευρω
ωπαϊκό επίπ
πεδο. Προςς
επίττευξη των στόχων το
ους, αρκετέές ταιρείεςς εφαρμόζο
ουν παραππλανητικές πρακτικές..
Συγκεκριμένα, ενώ προ
οβάλλουν προσφορέςς για δήθ
θεν δωρεά
άν καταχωρήσεις, οιι
ανυ
υποψίαστοι επιχειρημα
ατίες όταν υ
υπογράψου
υν την αίτησ
ση για κατα
αχώρηση σεε κατάλογο,,
λαμ
μβάνουν τιιμολόγια που
π
τους ζητούν να
α πληρώσο
ουν υψηλήή ετήσια συνδρομή..
Επιπ
πρόσθετα, οι
ο εταιρείεςς αυτές δενν δίνουν τη δυνατότητα
α υπαναχώρρησης από την αίτηση
η
εγγρραφής στο
ους καταλόγους, ασκώ
ώντας πολλλές φορές πιέσεις γιια την εξόφληση τηςς
συννδρομής με την απειλή της προσφ
φυγής στα δικαστήρια.
δ
Οι δ
διαφημιστικκοί κατάλογγοι για τουςς οποίους έχχουν γίνει καταγγελίες
κ
ς είναι:
1.
2.
3.
4.

Europeean City Guiide – Ισπανίία
The European Medical Directtory (TEMDI.com)
Europeean Businesss Number – Γερμανία
EU Bussiness Register – Ολλαννδία

Το Κυπριακό Εμπορικό
ό και Βιομ
μηχανικό Επιμελητήρ
ριο (ΚΕΒΕ)) συμβουλλεύει τουςς
πογράψουνν
επιχχειρηματίεςς να είναιι επιφυλακκτικοί και ιδιαίτερα προσεκτικοοί πριν υπ
οπο
οιαδήποτε αίτηση
α
για καταχώρησσή τους σε διαφημισττικό κατάλοογο. Συγκεκκριμένα, θα
α
πρέέπει να δια
αβάζουν λεεπτομερώς τους όρου
υς της προσ
σφοράς ποου εμπεριέχονται στα
α
«ψιιλά γράμμα
ατα», όπου
υ αναφέροονται τα δικαιώματα και οι υπποχρεώσειςς μετά τηνν
υπο
ογραφή τηςς αίτησης. Ακόμα,
Α
θα πρέπει να ελέγχουν εάν πρόκειιται για πληρωμένη ή
υκρινίζουν το χρονικκό διάστημμα μέσα στο οποίο
δωρρεάν καταχχώρηση κα
αι να διευ
ο
δικα
αιούνται να
α υπαναχωρ
ρήσουν απόό τη σύμβασ
ση.
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