Győri Bevásárló Utcák Alapítvány – „Együtt könnyebb!”

Tisztelt Üzlettulajdonos!
Hamarosan itt az Advent, az év legszebb és legnagyobb ünnepe, ami a látogatók és vásárlók
tömegeit hozza el a belváros üzleteibe is.
Tegyünk együtt azért, hogy ez a karácsonyi vásárlás kicsit több legyen a szokásosnál.

Angyalok a belvárosban
elnevezéssel kampányt indítunk, melynek célja, hogy megmutassuk, a belvárosi üzlet üzemeltetők élen
járnak a társadalmi felelősségvállalásban is.
Kampányunkban adománygyűjtést szervezünk megyei oktatási intézmények hátrányos helyzetű
gyermekek megsegítésével foglalkozó alapítványai egyikének. Az intézményeket felhívásban
értesítjük a jelentkezési lehetőségről, majd a Győri Bevásárló Utcák Alapítvány kuratóriuma
kiválasztja azt a szerencsés közösséget, akinek a gyűjtésből befolyt összeg felajánlásra kerül.
A kampány időszakában 2019. november 27. és 2019. december 31. között gyűjtő „perselyeket”
helyezünk el a kampányhoz csatlakozó üzletekben, amelyekbe a vásárlók bedobhatják
adományaikat. Az üzlet megköszönve a támogatást a vásárlót egy kedves angyalka figurával
ajándékozhatja meg.
Adománygyűjtő kampányunkat nyilvánosan, sajtótájékoztató keretében 2019. november 27-én
Győrben, a Király utcában a Tejfölös kofa szobornál indítjuk, természetesen angyalszárnyakba
öltözve. Az érdeklődő médiát tájékoztatjuk a kampányról, a résztvevő üzletekről, valamint arról, hogy
melyik alapítvány számára szervezzük a gyűjtést.
Kapcsolódás a kampányhoz
A csatlakozó üzletektől 10.000 Ft támogatást kérünk, amellyel a hátrányos helyzetű gyerekeknek az
adományához járulunk hozzá.
Az Alapítvány 30 db - a támogató vásárlóknak ajándékozható - angyalkát és egy a kirakatban
elhelyezhető angyalszárnyat biztosít. A csatlakozott üzletek médianyilvánosságot kapnak, fotóikat
közösségi oldalakon népszerűsítjük. (Tavalyi sikeres kampányunk képei, hírei az „Angyalok a
belvárosban” kifejezésre rákeresve megtekinthetők.)
A kampányhoz csatlakozni 2019.november 22. péntek 12 óráig lehet, a bevasarloutcak@gymskik.hu
címre küldött üzenettel. Részletes információ kérhető Sarkadi-Tüske Mónikától a +36 20 424 1716-os
telefonszámon.
Fogékonyak vagyunk minden kezdeményezésre, ötletre, amely a kampány ideje alatt felhívja a
figyelmet a belvárosi kereskedőkre és szolgáltatókra. Javaslataikat, ötleteiket is a fenti e-mail címre
várjuk. Az összegyűlt adományt a következő év elején médianyilvánosan adjuk át.
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