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Како можам да станам спонзор 
во областа на образованието? 

Станете спонзор во областа на образованието и член на 
здружениото Lyoness Child & Family Foundation (наведете го 
Вашето име и информациите за контакт)

Внесете го бројот на спонзорства и заокружете го 
интервалот на плаќање

Пополнете и потпишете го формуларот, доставете го во 
Lyoness и извршете плаќање 

Препорака:
За месечно плаќање, поставете траен налог во Вашата 
банка. Толку е едноставно да станете спонзор во областа на 
образованието и активно да ги поддржите нашите проекти.  

Три чекори до спонзорство 
во областа на образованието 







Важно:
Ве молиме во цел на дознака задолжително да го 
наведете кодот „366“ и Вашиот членски ID-број!

Правна поука:
Вашето спонзорство или членство може да се прекине во секое 
време, без да се наведе причина за истото.  За таа цел, 
Ве молиме да ни испратите писмено известување на:

sponsorship@lyoness-CFF.org

Податоци за банката:

Lyoness Child & Family Foundation
Здружение за поддршка и спонзорирање деца, 
млади и семејства во тешка финансиска состојба

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

Спонзорството во областа на образованието не е поврзано 
со одредено дете или личност, туку се смета за дополнителна 
финансиска поддршка на нашите образовни проекти и 
проектите за помош.
Спонзорите се одговорни луѓе и луѓе од доверба.  Како 
спонзор во областа на образованието, Вие редовно ќе 
добивате информации, а еднаш годишно ќе добивате извештај 
со цел да го следите развојот и напредокот на проектите 
кои се спроведуваат од здружението Lyoness Child & Family 
Foundation. 

За што е наменето Вашето 
спонзорство во областа 
на образованието?

Да се биде спонзор во областа на образованието значи да 
се ангажирате и да преземете одговорност. Спонзорите во 
областа на образованието ја пружаат најважната поддршка 
за проектите кои се спроведуваат од страна на здружението 
Lyoness Child & Family Foundation. Да бидете спонзор значи да 
верувате во подобра иднина за децата, младите и семејствата 
во тешки животни услови.  Со само МКД 1.950 месечно, Вие 
го поддржувате здружението како спонзор и на тој начин 
долгорочно и одржливо го помагате спроведувањето 
на проектите.  Постои можност да остварите неколку 
спонзорства во областа на образованието.  Спонзорот за 
нас не претставува само важен потпомагач, туку и и активен 
амбасадор на здружението и верен придружник на нашите 
проекти. 

Што претставува спонзорството 
во областа на образованието?

Постојат два начина на кои може да се 
активира спонзорството:

ОНЛАЈН

Во Вашиот личен профил на Lyoness.com одберете го менито 
„Mоето спонзорство во областа на образованието“ и наведете 
го посакуваниот број спонзорства.

ОФЛАЈН

Пополнете го формуларот кој се наоѓа на последната страница 
од оваа брошура и испратете ни го по пошта, факс или е-mail. 
Исто така, формуларот можете да го доставите и во Lyoness 
Member Service во Вашата држава. 

По најавата ќе добиете потврда преку e-mail со сите потребни 
информации во врска со спонзорството во областа на 
образованието.  



Поштенски број*

Адреса (улица, број)*

Госпоѓа/Господин/Фирма

Презиме*

Мобилен телефон* 

E-mail адреса*

Lyoness членски ID-број (опционално)

(Ве молиме пополнете)  *Задолжителни полиња

(Ве молиме заокружете го посакуваниот интервал за плаќање 
и наведете го бројот на спонзорства) *Задолжителни полиња

Број
минимум едно 
спонзорство

Фиксен износ
МКД 1.950 / месечно

Износ

Број
минимум едно 
спонзорство

Фиксен износ
МКД 23.400 / годишно

Износ

МКД 1.950

  МКД 23.400 

Моето спонзорство во 
областа на образованието

Број на спонзорства

Јас ќе давам месечна поддршка преку
банкарски трансфер од мојата трансакцикса сметка*

Јас ќе давам годишна поддршка преку банкарски трансфер 
од мојата трансакциска сметка*

Да, би сакал бесплатно да станам член на 
здружението Lyoness Child & Family Foundation!

Име*

Место*

Место, датум, потпис*
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Ве молиме доставете го формуларот во Lyoness Member Service 
во Вашата држава или испратете го преку:

Факс: +43(0)316 70 77 17

E-mail: 
sponsorship@lyoness-CFF.org

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

И
спраќач:


