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Γνωρίζεις κάποιο δωρεάν hotspot που δεν υπάρχει στον κατάλογο;

  

Θες να προστεθεί και η πόλη σου;  Γίνε "Δήμαρχος" της στο free-wifi.gr!

  

  

Γίνε κι εσύ hotspotter, κάνε εγγραφή  και καταχώρησε το !

  

  

Καταχωρώντας ένα δωρεάν hotspot κερδίζετε  hotspotting credits για την επιβράβευση της
συμμετοχής σας στην  κοινότητα του free-wifi.gr
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    Μπορείτε  επίσης  να κερδίσετε credits προσθέτοντας τις εντυπώσεις σας  στα hostpots που  έχετε επισκεφτεί, στέλνοντας αναφορές για λανθασμένα   στοιχεία η προσκαλώντας τους φίλους σας να εγγραφούν στην κοινότητα  μας.                     Διαγωνισμός hotspotting          

 Στο τέλος κάθε hotspotting περιόδου, οι 3 hotspotters με τους περισσοτέρους πόντους θακερδίσουν κάποια δώρα προσφορά του free-wifi.gr και των χορηγών του διαγωνισμού.    Η πρώτoς διαγωνισμός έκλεισε στις 21 Δεκεμβρίου 2009.  Οι νικητές είναι:  
  

Κερδίζουν:   1- Μια δωροεπιταγή των 100, 70 και 50 ευρώ αντίστοιχα, για το ηλεκτρονικό κατάστημα http://e-wifi.gr   Miα ευγενική προσφορά του e-wifi.gr  

  2- Ο μεγάλος νικητής, evripidis, κερδίζει και μια δωροεπιταγή των 50 ευρώ για τοηλεκτρονικό κατάστημα http://www.days4u.gr    3- Και οι τρεις από μια δωροεπιταγή των 20 ευρώ για το ηλεκτρονικό κατάστημα onlinetools.gr
        Προσφορές για τους hotspotters!  Το free-wifi.gr σε συνεργασία με την Viva σας προσφέρει ένα
Viva νούμερο δωρεάν για 2 μήνες, και στην συνέχεια με κόστος
(πάγιο) από μολις 1 ευρώ/μήνα!!
  
  

{loadposition user91}

  Διαλέξτε αριθμοσειρά Αθήνας (211), Θεσσαλονίκης (231),
καθώς και Λάρισας, Καβάλας, Πάτρας, Ηρακλείου, Λαμίας,
Σερρών, Βόλου, Κομοτηνής, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης,
Ιωαννίνων η και προσωπικοί αριθμοί της σειράς 700, για
ιδιώτες και επιχειρήσεις.
  

    

  

Αν η επιχείρηση σας θέλει να προσφέρει κάποια έκπτωση/προσφορά η κάποιο δώρο μέσω
κλήρωσης στα μέλη μας, επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ . 
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Για να σας προστεθούν πόντοι hotspotting θα πρέπει να εγγραφείτε  στο
free-wifi.gr και να είστε συνδεδεμένοι όταν κάνετε την νέα καταχώρηση
.

  

  

SEO  by AceSEF

 3 / 3

index.php?option=com_comprofiler&amp;task=registers
http://www.joomace.net
http://www.joomace.net

