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Λεμεςόσ, 3/10/2019 

ΠΡΟ:   

ΘΕΜΑ:  Χορηγία  

Κφριοι, 
 

Σο 289ο φςτθμα Αεροπροςκόπων Αγίασ Φφλασ, με γνώμονα πάντα τθν βελτίωςθ και τθν αναβάκμιςθ 
του εξοπλιςμοφ και των εγκαταςτάςεων μασ, λόγω των αναγκών μασ απευκφνεται ςε εςάσ με ςκοπό τθν 
εξεφρεςθ χορθγών για ςυνζχιςθ του ζργου μασ. 

Σο ελάχιςτο ποςό χορθγίασ ζχει τεκεί ςτα €100 και το μζγιςτο ποςό ςτα €500. Συχόν μεγαλφτερεσ 
χορθγίεσ κα τφχουν και τθσ ανάλογθσ προβολισ. 
 

Όλοι οι χορθγοί κα προβλθκοφν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ προςκοπικισ χρονιάσ 2019-2020 μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ του υςτιματοσ, τθσ ςελίδασ μασ ςτο facebook κακώσ και μζςω φυλλαδίων / πανό.  χετικι 
αναφορά κα γίνεται επίςθσ ςε διάφορεσ εκδθλώςεισ που κα πραγματοποιιςει το φςτθμα κακώσ και με 
μεγάλο banner το οποίο κα είναι αναρτθμζνο ζξω από το οίκθμα μασ. Επίςθσ κα εκδοκεί βιβλιαράκι με 
όλουσ τουσ χορθγοφσ και κα δοκεί ςε όλεσ τισ οικογζνεισ και φίλουσ του υςτιματοσ μασ, κακώσ κα 
αναρτθκεί και ςτθν ιςτοςελίδα μασ. Για κάκε χορθγία κα δίνεται νόμιμθ απόδειξθ για ςκοποφσ 
φοροαπαλλαγισ. 

 
Περαιτζρω, παρακαλοφμε όπωσ μασ ενθμερώςετε κατά πόςο επικυμείτε να παραχωριςετε κάποια 

ζκπτωςθ ςτα προϊόντα ι/και τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει θ εταιρεία ςασ για τα Μζλθ μασ.   
 

Σο 289ο φςτθμα Αεροπροςκόπων Αγίασ Φφλασ αρικμεί ςιμερα 230 μζλθ.  Μζςω αυτών, επθρεάηονται 
πζραν των 1.000 ατόμων ςτο άμεςο οικογενειακό τουσ περιβάλλον. Επομζνωσ, γίνεται εφκολα αντιλθπτό 
ότι θ εταιρεία ςασ κα προβλθκεί ςε όλα αυτά τα άτομα.  Επίςθσ, ζχει διαπιςτωκεί διαχρονικά ότι τα μζλθ 
μασ και οι οικογζνειεσ τουσ τείνουν να υποςτθρίηουν ενεργά εταιρείεσ και οργανιςμοφσ που ςτθρίηουν το 
φςτθμα μασ. 

 
Ευελπιςτοφμε ότι το αίτθμα μασ για να καταςτείτε ζνασ από τουσ χορθγοφσ μασ κα τφχει ευνοϊκισ 

αντιμετώπιςθσ από μζρουσ ςασ.  ε τζτοια περίπτωςθ, παρακαλοφμε όπωσ μασ αποςτείλετε κατάλλθλα 
ςυμπλθρωμζνο το ςυνθμμζνο ζντυπο κακώσ και το λογότυπο τθσ εταιρείασ ςασ ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο 
email marios.koudounas289@gmail.com. Σελευταία θμερομθνία υποβολισ των χορθγιών είναι θ 31θ  
Οκτωβρίου 2019. 
 
Για οποιεςδιποτε περαιτζρω διευκρινίςεισ, μπορείτε να επικοινωνιςετε ςτο τθλζφωνο 96 650454 
(Μάριος Κουδουνάς). 
 
 
Με προζκοπικούς ταιρεηιζμούς, 
 
 
 
 
Μάριος Κοσδοσνάς                      Γιώργος Ιωάννοσ 
Αρτηγός Σσζηήμαηος                      Πρόεδρος Επιηροπής Γονέων 
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