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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Χορηγούς  
Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων 

Δημοτικού Σχολείου Μακεδονίτισσας Γ’ –  Στυλιανού Λένα 
 
20 Νοεμβρίου 2019 
 
Αγαπητοί, 
 
Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την ίδρυση του, το σχολείο μας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο 
Γονέων, φέτος θα πραγματοποιήσει διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.  Στα πλαίσια των εκδηλώσεων 
αυτών, ο Σύνδεσμος Γονέων απευθύνεται σε εσάς με σκοπό την εξεύρεση χορηγών για την συνέχιση και 
αναβάθμιση  του έργου του. 

 
Το Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Γ’ αριθμεί σήμερα σχεδόν 400 παιδιά, με πέραν των 1.000 ατόμων στο 
άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον.  Οι χορηγοί θα προβληθούν σε όλα αυτά τα άτομα.  
 
Τα λογότυπα και οι επωνυμίες των χορηγών θα προβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2019-
2020 μέσω της ιστοσελίδας του συνδέσμου, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Συνδέσμου καθώς και μέσω 
των έντυπων υλικών των δραστηριοτήτων (αφίσες, προγράμματα, πανό). Επίσης τα λογότυπα των χορηγών θα 
αναρτηθούν σε πανό στις εκδηλώσεις του συνδέσμου.  
 
Σχετική αναφορά θα γίνει επίσης στις διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που θα διοργανώσει ο 
σύνδεσμος. Επίσης οι χορηγοί θα λάβουν προσωπική ευχαριστήρια επιστολή καθώς και βεβαίωση χορηγίας από 
τον σύνδεσμο. 
 
Δημιουργήσαμε λοιπόν τα ακόλουθα πακέτα χορηγιών, όπως αναφέρονται παρακάτω, για να καλύψουμε τις 
ανάγκες του Συνδέσμου.   
   
Λογότυπο και link στη σελίδα Χορηγών και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωση         €  35 
Προβολή λογότυπου στο πανό των εκδηλώσεων του συνδέσμου       €  35 
Έντυπα υλικά για τις δραστηριότητες του συνδέσμου              €  50 
 
Συμμετοχή σε όλα τα πακέτα               € 100   
 
 
 
Είμαστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο κάλεσμά μας και θα μας βοηθήσετε με οποιοδήποτε τρόπο, 
ετσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε το καλύτερο που μπορούμε στα παιδιά μας και ευρύτερα στις 
οικογένειες του σχολείου μας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Φρίξο Ζεμπύλα στο τηλέφωνο 
96210029  ή στο email sgmakedonitissasc@gmail.com. 
 
Φρίξος Ζεμπύλας    
Πρόεδρος 

Από το Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων 
Δημοτικού Μακεδονίτισσας Γ΄ - Στυλιανού Λένα 

 


