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ΜΕ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
 

Θα το βρείτε στα τεύχη ΙΝ Βusiness 
Δεκεμβρίου 2021 και Iανουαρίου 
2022. Αν ψηφίσετε σε κάποιες, αλλά 
όχι σε όλες τις κατηγορίες, το δελτίο 
θα συνεχίσει να θεωρείται έγκυρο. 
Δικαιούστε μόνο μια ψήφο ανά 
κατηγορία. Σε αντίθετη περίπτωση, 
η ψήφος για τη συγκεκριμένη 
κατηγορία και μόνο θα ακυρώνεται. 
Αποδεκτά είναι μόνο τα πρωτότυπα 
δελτία. Το ταχυδρομικό τέλος είναι 
προπληρωμένο. 

ΜΕ SMS

Οι 9 κατηγορίες αντιστοιχούν 
στους παρακάτω 9 κωδικούς: 
 ΙΒ1 (Επιχείρηση)                               
ΙΒ2 (Μάνατζερ εις μνήμην Άντη 
Χατζηκωστή) 
ΙΒ3 (Υπηρεσίες) 
ΙΒ4 (Μικρομεσαία Επιχείρηση)
ΙΒ5 (Βιομηχανία/Μεταποίηση) 
ΙΒ6 (Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη)
ΙΒ7 (Best Workplace/Εργοδότης 
Προτίμησης)
ΙΒ8 (Τουρισμός/Ψυχαγωγία/
Εστίαση)
ΙΒ9 (Ανάπτυξη γης/
Κατασκευές)

Στείλτε SMS* στο 5511, γράφοντας 
την κατηγορία στην οποία θέλετε να 
ψηφίσετε, αφήστε κενό και γράψτε 

τον αριθμό του υποψηφίου (εταιρείας ή 
μάνατζερ) που επιλέγετε βάσει της σειράς 
που παρουσιάζεται στο ψηφοδέλτιο. 
Για παράδειγμα: ΙΒ1 01 και αποστολή στο 
5511. Ο κάθε αναγνώστης έχει δικαίωμα 
ψήφου μόνο μία φορά σε κάθε κατηγορία.

*Χρέωση €1.02 το μήνυμα, συμπεριλαμβα-
νομένου του ΦΠΑ - gtdigital.eu

 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ

Οι 9 κατηγορίες αντιστοιχούν στους 
παρακάτω 9 τηλεφωνικούς αριθμούς:
90031701 (Eπιχείρηση)
90031702 (Μάνατζερ εις μνήμην Άντη  
Χατζηκωστή)
90031703 (Υπηρεσίες)
90031704 (Μικρομεσαία Επιχείρηση)
90031705 (Βιομηχανία/Μεταποίηση)
90031706 (Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη)
90031707 (Βest Workplace/
Εργοδότης  Προτίμησης)
90031708 (Τουρισμός/Ψυχαγωγία/
Εστίαση)
90031709 (Ανάπτυξη γης/
Κατασκευές)

Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία 
θέλετε να ψηφίσετε και τηλεφωνήστε* 
στον αντίστοιχο αριθμό. Στη συνέχεια 
το μήνυμα στον τηλεφωνητή θα σας 
καθοδηγήσει για το πώς θα ψηφίσετε. Ο 
κάθε αναγνώστης έχει δικαίωμα ψήφου 
μόνο μία φορά σε κάθε κατηγορία.

*Χρέωση €1.02 η κλήση από σταθερό 
και €1.10 από κινητό, συμπεριλαμβανο-
μένου του ΦΠΑ - gtdigital.eu

GOLD SPONSOR

 
 
ΟNLINE Μέσω του ΙnBusinessNews.com 
 

Kάντε κλικ στο σχετικό banner των IN Business 
Αwards στην οικοσελίδα www.inbusinessnews.com και 
ακολουθήστε το link που θα σας πάρει στη σελίδα της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
 
Στην ηλεκτρονική ψηφοφορία έγκυρη ψήφος θεωρείται 
η πρώτη ολοκληρωμένη ψηφοφορία ανά IP Address. 
Άλλες που ενδέχεται να ακολουθήσουν από το ίδιο IP 
Address θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα.
 
Σημειώστε: Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 
Ιανουαρίου 2022. 
 
Τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων έχει αναλάβει 
το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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