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Πώς μπορώ να 
αναλάβω μια αναδοχή εκπαίδευσης; 

Γίνετε ανάδοχος εκπαίδευσης και ιδιαίτερο μέλος στον 
σύλλογο Lyoness Child & Family Foundation (συμπληρώστε 
ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας στο απαντητικό 
δελτίο)

Σημειώστε τον αριθμό αναδοχών και σταυρώστε το χρονικό 
διάστημα πληρωμών

Υπογράψτε το απαντητικό δελτίο, διαβιβάστε το στην Lyoness 
και πραγματοποιήστε την πληρωμή

Συμβουλή: 
Αιτηθείτε μια πάγια εντολή για μηνιαία πληρωμή της αναδοχής 
σας στην τράπεζά σας! Τόσο απλά γίνεστε ανάδοχος εκπαίδευσης 
και ενεργός υποστηρικτής των προγραμμάτων. 

Τρία βήματα για να γίνετε 
ανάδοχος εκπαίδευσης







Σημαντικό:
Παρακαλούμε δηλώστε απαραίτητα στην αιτιολογία 
τον κωδικό 366 και το Lyoness ID μέλους σας!

Νομική υπόδειξη: 
Η αναδοχή ή η συμμετοχή ως μέλος του συλλόγου μπορεί να 
διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς αιτιολογία. Για τον σκοπό 
αυτό παρακαλούμε αποστείλετε γραπτή γνωστοποίηση στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 

sponsorship@lyoness-CFF.org

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Lyoness Child & Family Foundation –
Σύλλογος για την υποστήριξη και ενίσχυση 
μειονεκτούντων παιδιών, νέων και οικογενειών

Bank Austria Creditanstalt
SWIFT/BIC: BKAUATWW
IBAN: AT40 1200 0516 0770 6211

Η αναδοχή εκπαίδευσης δεν συνδέεται με κάποιο παιδί ή 
άτομα, αλλά αποτελεί πρόσθετη οικονομική υποστήριξη των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενίσχυσης.
Οι ανάδοχοι είναι άνθρωποι με υπευθυνότητα και αισιοδοξία. 
Ως ανάδοχος θα λαμβάνετε πληροφορίες τακτικά και μια ετήσια 
αναφορά, βάσει της οποίας θα μπορείτε να παρακολουθείτε 
ενεργά την εξέλιξη και την πρόοδο των προγραμμάτων που 
υποστηρίζει ο σύλλογος Lyoness Child & Family Foundation. 

Πώς αξιοποιείται η 
αναδοχή εκπαίδευσης σας;

Η ανάληψη μιας αναδοχής εκπαίδευσης σημαίνει να δείχνει κανείς 
ενδιαφέρον και να αναλαμβάνει ευθύνη. Για τα προγράμματα που 
πραγματοποιεί ο σύλλογος Lyoness Child & Family Foundation 
οι ανάδοχοι εκπαίδευσης είναι η σημαντικότερη υποστήριξη. Το 
να είναι κανείς ανάδοχος σημαίνει να πιστεύει σε ένα καλύτερο 
μέλλον για μειονεκτούντα παιδιά, νέους και οικογένειες. Με μόλις 
30 € το μήνα υποστηρίζετε το σύλλογο ως ανάδοχος εκπαίδευσης 
και εξασφαλίζετε με τον τρόπο αυτό μακροπρόθεσμα και 
βιώσιμα προγράμματα. Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης 
περισσότερων αναδοχών. Ένας ανάδοχος για εμάς δεν είναι μόνο 
ένας σημαντικός υποστηρικτής, αλλά και ενεργός πρέσβης του 
συλλόγου και πιστός σύντροφος στα προγράμματά μας.

Τι είναι μια 
αναδοχή εκπαίδευσης;

Μπορείτε να αναλάβετε μια αναδοχή εκπαίδευσης με δύο 
διαφορετικούς τρόπους:

ONLINE

Στο προσωπικό σας προφίλ στο Lyoness.com επιλέξτε το σημείο 
του μενού "Οι αναδοχές εκπαίδευσής μου" και εισάγετε τον 
αριθμό των αναδοχών εκπαίδευσης που επιθυμείτε.

OFFLINE

Συμπληρώστε απλά το απαντητικό δελτίο στο τέλος αυτού του 
φυλλαδίου και αποστείλετέ το μας μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή 
e-mail. Φυσικά μπορείτε επίσης να παραδώσετε το απαντητικό 
δελτίο στο Lyoness Member Service της χώρας σας.

Μετά την εγγραφή σας θα λάβετε μια επιβεβαίωση μέσω e-mail 
με όλες τις σχετικές πληροφορίες γύρω από το θέμα 
της αναδοχής εκπαίδευσης. 



Ταχυδρομικός κώδικας*

Διεύθυνση (οδός, αριθμός)*

Κυρία/κύριος/εταιρία

Επώνυμο*

Κινητό τηλέφωνο*

Διεύθυνση e-mail*

Lyoness ID μέλους (προεραιτικά)

(παρακαλούμε συμπληρώστε)  *Υποχρεωτικά πεδία

(παρακαλούμε σταυρώστε εξ' αρχής το χρονικό διάστημα 
πληρωμών και σημειώστε τον αριθμό αναδοχών) 
*Υποχρεωτικά πεδία

Ποσότητα
τουλ. 1 αναδοχή

Πάγιο ποσό
30 €/μήνα

Σύνολο

Ποσότητα
τουλ. 1 αναδοχή

Πάγιο ποσό
360 €/χρόνο

Σύνολο

30 €

  360 €

Η δική μου αναδοχή εκπαίδευσης

Αριθμός αναδοχών

Υποστηρίζω μηνιαίως μέσω 
εμβάσματος από τον τρεχούμενο λογαριασμό μου*

Υποστηρίζω με εφάπαξ πληρωμή του ετήσιου ποσού μέσω 
εμβάσματος από τον τρεχούμενο λογαριασμό μου*

Ναι, επιθυμώ να γίνω ιδιαίτερο μέλος του 
συλλόγου Lyoness Child & Family Foundation δωρεάν!

Όνομα*

Τόπος*

Τόπος, ημερομηνία, υπογραφή*
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Παρακαλούμε παραδώστε το απαντητικό δελτίο στο Lyoness Member Service της 
χώρας σας ή αποστείλετέ το επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω: 

Fax: +43(0)316 70 77 17

E-Mail: 
sponsorship@lyoness-CFF.org

Ταχυδρομικά:
Verein Lyoness Child & Family Foundation 
Grazbachgasse 87-91, A 8010 Graz, AUSTRIA

Α
ποστολέας:


