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ΠΡΟΣ:
ΘΕΜΑ:

Χορηγία

Κύριοι,
Το 289ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας, με γνώμονα πάντα την βελτίωση και την αναβάθμιση
του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων μας, λόγω των αναγκών μας απευθύνεται σε εσάς με σκοπό την
εξεύρεση χορηγών για συνέχιση του έργου μας.
Το ελάχιστο ποσό χορηγίας έχει τεθεί στα €100 και το μέγιστο ποσό στα €500. Τυχόν μεγαλύτερες
χορηγίες θα τύχουν και της ανάλογης προβολής.
Όλοι οι χορηγοί θα προβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της προσκοπικής χρονιάς 2018-2019 μέσω της
ιστοσελίδας του Συστήματος, της σελίδας μας στο facebook καθώς και μέσω φυλλαδίων / πανό. Σχετική
αναφορά θα γίνεται επίσης σε διάφορες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει το Σύστημα καθώς και με
μεγάλο banner το οποίο θα είναι αναρτημένο έξω από το οίκημα μας. Επίσης θα εκδοθεί βιβλιαράκι με
όλους τους χορηγούς και θα δοθεί σε όλες τις οικογένεις και φίλους του Συστήματος μας, καθώς θα
αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μας. Για κάθε χορηγία θα δίνεται νόμιμη απόδειξη για σκοπούς
φοροαπαλλαγής.
Περαιτέρω, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε κατά πόσο επιθυμείτε να παραχωρήσετε κάποια
έκπτωση στα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία σας για τα Μέλη μας.
Το 289ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας αριθμεί σήμερα 230 μέλη. Μέσω αυτών, επηρεάζονται
πέραν των 1.000 ατόμων στο άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον. Επομένως, γίνεται εύκολα αντιληπτό
ότι η εταιρεία σας θα προβληθεί σε όλα αυτά τα άτομα. Επίσης, έχει διαπιστωθεί διαχρονικά ότι τα μέλη
μας και οι οικογένειες τους τείνουν να υποστηρίζουν ενεργά εταιρείες και οργανισμούς που στηρίζουν το
Σύστημα μας.
Ευελπιστούμε ότι το αίτημα μας για να καταστείτε ένας από τους χορηγούς μας θα τύχει ευνοϊκής
αντιμετώπισης από μέρους σας. Σε τέτοια περίπτωση, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε κατάλληλα
συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο καθώς και το λογότυπο της εταιρείας σας σε ηλεκτρονική μορφή στο
email marios.koudounas289@gmail.com. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των χορηγιών είναι η 31η
Οκτωβρίου 2018.
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 96 650454
(Μάριος Κουδουνάς).
Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Κουδουνάς
Αρχηγός Συστήματος

Γιώργος Ιωάννου
Πρόεδρος Επιτροπής Γονέων
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