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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ζήστε μοναδικές εμπειρίες με 3 ευρώ, ενώ βοηθάτε το έργο της
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας !!!
Στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας μας για την αγορά και δωρεάν διάθεση
ειδικών μασκών σε ογκολογικούς ασθενείς, προστέθηκε ένας θερμός υποστηρικτής
το ThatFeeling. Μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε, με τη σκέψη να βοηθήσει όλους
αυτούς που το έχουν ανάγκη και κυρίως τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που
έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία.
Η υγεία είναι το πιο σημαντικό αγαθό και για αυτό το λόγο οι χρυσοί ποδοσφαιριστές
του Euro 2004 Θοδωρής Ζαγοράκης, Κώστας Κατσουράνης και Γιώργος Καραγκούνης
δίνουν από μια φανέλα τους από την Εθνική Ελλάδος του Euro σε έναν τυχερό καθώς
και την ευκαιρία να πιούν έναν καφέ μαζί τους από κοντά! Η YouTuber Τζένη Μελιτά
και η δημοσιογράφος του Star Channel Βίκη Μπουζούνη προσκαλούν τον/την
τυχερό/ή να γνωριστούν από κοντά και να δουν live από τα backstage τα γυρίσματα
ενός επεισοδίου από την σειρά τους, ο Γιάννης Τόγκος, σχεδιαστής υψηλής ραπτικής
του οίκου μόδας Kathy Heyndels θα σχεδιάσει για τη νικήτρια ένα αποκλειστικό
couture φόρεμα, ενώ η λίστα ανανεώνεται συνεχώς με νέους υποστηρικτές της
δράσης αυτής. Οι τυχεροί θα λάβουν τα δώρα τους, μετά από live κλήρωση!
Καλούμε όλον τον κόσμο να λάβει μέρος σε αυτόν τον διαφορετικό τρόπο συλλογής
χρημάτων και να έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά έναν από τους
παραπάνω ανθρώπους, ενώ παράλληλα βοηθάει σε έναν ιερό σκοπό!
Οι καταθέσεις χρημάτων στην πλατφόρμα του ThatFeeling γίνονται απευθείας στην
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, γεγονός που αναδεικνύει τη γενναιοδωρία της
συμβολής και την απαιτούμενη διαφάνεια που πάντα επιδιώκει η Ελληνική
Αντικαρκινική Εταιρεία.
Για να αγοράσετε συμμετοχές, να δείτε περισσότερες πληροφορίες και να διαβάσετε
τους όρους χρήσης του διαγωνισμού χρησιμοποιήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

https://thatfeeling.gr
https://cancerhellas.org
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