
 
 

 

Καλώς ήρθατε στην παρέα του «υγιεινού φαγητού εκτός 

σπιτιού» των Food Sherlocks! 

  
  
   

Οι «Food Sherlocks» είναι ένα site & application το οποίο αποτελεί έναν 

οδηγό υγιεινών προτάσεων και γευστικών επιλογών σε εστιατόρια, cafe, 

bistro, ξενοδοχεία και άλλα σημεία εστίασης. 

Το site είναι το :www.foodsherlocks.com και 

το application είναι διαθέσιμο δωρεάν στα smart phones από το play store και 

το app store. 

Εμπνεύστριες και δημιουργοί είναι οι κυρίες Πασχαλέρη Ειρήνη και 

Πασχαλέρη Νάσια, καταξιωμένοι επιστήμονες στον χώρο της διατροφής και 

της υγείας. 

Η κ.Πασχαλέρη Ειρήνη είναι Βιολόγος-Ειδικευμένη στη 

Διατροφή με πολυετή εμπειρία και προβολή στα media με θέματα που 

αφορούν την διατροφή και το ευ ζην. 

Η κ.Πασχαλέρη Νάσια είναι Διατροφολόγος- Γεροντολόγος, με μόνιμες 

συνεργασίες με περιοδικά, εφημερίδες και ιστοσελίδες με θέματα που 

αφορούν την υγιεινή διατροφή και ευεξία. 

Ποιοι είναι οι Food Sherlocks? 

http://www.foodsherlocks.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.eavenue.fs
https://itunes.apple.com/gr/app/food-sherlocks/id1033527083?mt=8


Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα βιογραφικά στο 

παρακάτω link : http://www.thessaloniki-diaitologoi.gr/schetika-me-emas/ 

  

  

 

 

 

Ο πελάτης θα μπορεί όπου και αν βρίσκεται μέσω του κινητού του 

να ενημερώνεται για το που μπορεί να 

φάει κάτι υγιεινό και ταυτόχρονα γευστικό, αφού οι Food Sherlocks θα έχουν 

ψάξει πριν από αυτόν και θα του προτείνουν τις επιλογές που αξίζει να 

δοκιμάσει για την επιλογή του στο  ποτό, φαγητό & γλυκό του.  

Παράλληλα θα τον ενημερώνουν για τη διατροφική 

αξία του γεύματος που επιλέγει και θα 

μπορεί να διαλέξει «πιάτο» ανάλογα με τη διατροφική του ανάγκη ή 

κατάσταση όπως: άτομα με υψηλή χοληστερίνη, με δυσανεξία στη γλουτένη, 

για εγκύους, διαβητικούς, αθλητές, vegan, χορτοφάγους, παιδιά ή 

ηλικιωμένους. 

 

Πώς λειτουργεί το application? 

http://www.thessaloniki-diaitologoi.gr/schetika-me-emas/


  

  

 

Οι Food Sherlocks κυρίως λόγω της διαφορετικότητας τους και της 

καινοτομίας τους, έχουν διαφημιστεί στα μέσα και αυτό αποτελεί και έμμεση 

έως άμεση, διαφήμιση της επιχείρησης σας με πολύ μεγάλη και εκτεταμμένη 

προβολή. 

• https://www.youtube.com/watch?v=PzBpPoe586o&t=136s  

(απόσπασμα από την εκπομπή της Ελένης Μενεγακή) 

• https://www.youtube.com/watch?v=9gI3Pvk5L4c&t=8s 

(απόσπασμα από την εκπομπή «Πάρε θέση») 

 

     (αφιέρωμα στην εφημερίδα Athens Voice.) 

 

Περισσότερες αναφορές στα media μπορείτε να δείτε 

στο: http://www.foodsherlocks.com/el/press 

 

 

  

  

Οι Food Sherlocks στο Τύπο 

https://www.youtube.com/watch?v=PzBpPoe586o&t=136s
https://www.youtube.com/watch?v=9gI3Pvk5L4c&t=8s
http://www.foodsherlocks.com/el/press


  

 

  

Tο Δεκέμβριο του 2016, οι «Foodsherlocks» βραβεύτηκαν στην κατηγορία 

«Use of Technology» στο χώρο της εστίασης στα Estia Awards! 

 

 

 

  

  

  

Αυτό που διαφοροποιεί τους «Foodshelocks» είναι η πιστοποίηση της 

επιχείρησης σας, από εγκεκριμένους επιστήμονες, στον τομέα της διατροφής 

και της υγείας. Οι επιλογές από το μενού σας, θα αποκτήσει διατροφική 

ταυτότητα!  

Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, εκτός από κατηγορία εστιατορίου, τοποθεσία και 

τιμή μπορεί να χρησιμοποιήσει ως φίλτρο τις διατροφικές του ανάγκες:  

 

• Διαβήτης  

• Εγκυμοσύνη 

• Δίαιτα 

• Παιδική διατροφή 

• Τρίτη ηλικία 

• Χορτοφαγία 

• Veganism 

• Δυσανεξία στη γλουτένη 

Τιμητική Διάκριση Estia Awards 

Τι διαφοροποιεί τους Food Sherlocks; 



• Αθλητής  

 

Καθώς & με βάση ειδικές κατηγορίες όπως: 

 

• Nηστίσιμα 

• Hangover foods 

• Brunch 

• Healthy catering 

• Lunch break 

• Fine dining 

• Παιδικά parties 

 

Στις νέες υπηρεσίες των Food Sherlocks, έχει προστεθεί η 

υπηρεσία «ψωνίστε μαζί μας» η οποία είναι ιδανική, για την προβολή 

επιχειρήσεων πώλησης βιολογικών προϊόντων, παντοπωλείων, 

ή supermarkets αλλά και σε χώρους εστίασης για τους μη καπνίζοντες.  

  

 

   

Με αυτή τη σφραγίδα η επιχείρησή σας αναπτύσσεται ως εξής: 

  

• To μενού σας είναι εγκεκριμένο πλέον από ειδικούς 

επιστήμονες της διατροφής. 

 

• Αποκτά πελατολόγιο που έχει διατροφική παιδεία και ιδιαίτερες διατροφικές 

ανάγκες. 

 

• Διευρύνει το πελατολόγιο του μέσω της διαφήμισης στο website των FS, μέσω 

του app και των social media. 

 

Αποκτήστε τη σφραγίδα των «Food Sherlocks» και γίνετε 

μέλος της παρέας του «υγιεινού φαγητού εκτός σπιτιού»! 
  



• Έχει ως συνεργάτες-συμβούλους διαιτολόγους π.χ. σε ανανέωση καταλόγου 

με διατροφικές πληροφορίες, διοργάνωση εκδηλώσεων στο χώρο σας με θέμα 

τη διατροφή, cooking classes κ.ά. 

 

 

   

 

 

Για να γίνετε μέλος των Food Sherlocks υπάρχουν οι εξής επιλογές 

συνδρομών : 

 

➢ Basic 

➢ Silver  

➢ Gold  

➢ Healthy menu by FS 

 

Είδη Συνδρομών Basic Silver Gold Healthy Menu by 

Food Sherlocks* 

Καταχώρηση στο website και 

στην εφαρμογή των 

«Food Sherlocks» ανά 

τοποθεσία, είδος κουζίνας, 

διατροφική ανάγκη & τιμή 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Προτάσεις από το υπάρχον μενού 

σας, από τους «Food Sherlocks» 

& διαχωρισμένες σε 

κατηγορίες (πχ πιάτα για 

χορτοφάγους,για δίαιτα 

κτλ.) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Πακέτα Συνδρομών 
 



Αναφορά συνεργατών στα social 

media των «Food Sherlocks» & 

«Natural Health Clinic» (έως 3 

αναρτήσεις τον μήνα)  

Στοχευμένες καμπάνιες για 

συγκεκριμένο κοινό, ανά φορά, 

διαθέσιμα στατιστικά.  

 ✓ ✓ ✓ 

Ειδικό αυτοκόλλητο 

πιστοποίησης απ’τους «Food 

Sherlocks» 

 ✓ ✓ ✓ 

Προβολή στις healthy προτάσεις 

της εβδομάδας στην 

Ιστοσελίδα – app «Food 

Sherlocks» και στα social media 

  ✓ ✓ 

Αφιέρωμα της επιχείρησης σας 

στην κατηγορία «Οι διατροφικές 

εμπειρίες μας». 

  ✓ ✓ 

Διακεκριμένη θέση στη λίστα του 

site & app «Food Sherlocks» 

  ✓ ✓ 

 

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 

Απλή Συνδρομή: 100€/12 μήνες 

Silver Συνδρομή: 200€/12 μήνες 

Gold Συνδρομή: 350€/12 μήνες 

Healthy menu by Food Sherlocks*: 500€/12 μήνες 

*Περιλαμβάνει ειδικό μενού με διατροφική σήμανση και θερμίδες με την 

υπογραφή των ‘Food Sherlocks’ (+ όλες τις παροχές των Food Sherlocks) 

*Διαφορετικές τιμές και συνδρομές ισχύουν σε εποχιακά μαγαζιά 

(τύπου beach bars) και αλυσίδες. 

 

 

  



Είμαστε στην διάθεση σας για περισσότερες διευκρινήσεις. 

  

Με εκτίμηση, 

 

Ειρήνη Πασχαλέρη: Βιολόγος - Ειδικευμένη στη Διατροφή  (BSc, MSc), 

Αρθρογράφος Υγείας, Wellness Blogger 

Νάσια Πασχαλέρη: Διαιτολόγος - Διατροφολόγος – MSc. Γεροντολογίας 

Co-Founders – Food Sherlocks  

http://www.foodsherlocks.com 

https://www.facebook.com/FoodSherlocks/ 

 

Μπομπού Λίνα: Διαιτολόγος Συνεργάτης 

Κατσικώστα Δέσποινα: Business Development Consultant  

Mobile: 6946118040 

 

 

http://www.foodsherlocks.com/
https://www.facebook.com/FoodSherlocks/

