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Nasıl
Eğitim Sponsoru olabilirim? 

Eğitim Sponsoru ve Lyoness Child & Family Foundation 
Association kuruluşunun bir üyesi olun (lütfen cevap kartına 
adınızı ve iletişim bilgilerinizi girin)

Sponsorlukların sayısını girin ve seçeceğiniz ödeme aralığını 
işaretleyin

Cevap kartını imzalayarak Lyoness'a iade edin
ve ödeme sürecini tamamlayın

İpucu:
Aylık sponsorluk ödemesi için bankanızdan ödeme talimatı 
oluşturun. Projeler için Eğitim Sponsoru olmak gerçekten bu 
kadar kolay! 

Eğitim Sponsoru olmak için
üç adım







Ödeme referansı olarak daima Lyoness 
Üye ID numaranızı ve 366 kodunu girin.

Yasal Uyarı:
Üyelikten veya Sponsorluktan herhangi bir neden belirtmeksizin
dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Bunun için lütfen
belirtilen adrese yazılı bildirimde bulunun:

sponsorship@lyoness-CFF.org

BANKA DETAYLARI:

Lyoness Child & Family Foundation –
Muhtaç durumda olan çocuklara, 
gençlere ve ailelere destek için birlik

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

Eğitim Sponsorluğu herhangi bir çocuğa veya kişiye bağlı 
değildir. Eğitim ve bağış projelerimize ek � nansal kaynak olarak 
görev görmektedir.
Sponsorlar, sorumlu ve kendine güvenen kişilerdir. Eğitim 
Sponsoru olarak düzenli güncellemeler ve yıllık rapor alırsınız 
ve bu sayede Lyoness Child & Family Foundation Association 
tarafından desteklenen projelerin gelişimini takip edebilirsiniz. 

Eğitim Sponsorluğum
ne için kullanılıyor?

Eğitim Sponsoru olarak kayıt olmak sorumlulukları kabul ettiğiniz 
ve bir amaca katkı sağladığınız anlamına gelir. Eğitim Sponsorları, 
Lyoness Child & Family Foundation Association kuruluşunun 
projeleri için en önemli destek kaynağıdır. Sponsor olmak, 
muhtaç durumdaki ailelere, gençlere ve çocuklara daha iyi bir 
gelecek sağlamaya çalışmaktır. Eğitim Sponsoru olarak ayda 
sadece 66 TL değerindeki desteğiniz sayesinde uzun vadeli ve 
sürdürülebilir projeler gerçekleştirilmektedir. Elbette yalnızca 
Eğitim Sponsorluğu ile sınırlı kalmazsınız. Bizim için sponsor 
sadece bir destek aracı değil, aynı zamanda kuruluşumuzun aktif 
bir temsilcisi ve proje ortağımızdır.

Eğitim Sponsorluğu
nedir?

Eğitim Sponsoru olmanın
iki yolu vardır:

ONLINE

Lyoness.com adresinden kişisel pro� linize gidin, "Eğitim 
Sponsorluklarım" seçeneğine tıklayın ve kayıt olmak istediğiniz 
sponsorlukları girin.

OFFLINE

Bu dosyanın sonundaki cevap kartını doldurarak posta, faks veya 
e-posta yoluyla bize iletin. Cevap kartınızı ayrıca bulunduğunuz 
bölgedeki Lyoness Member Service ekibine de teslim edebilirsiniz.

Kayıt olduktan sonra, Eğitim Sponsorluğuna dair 
bilmeniz gereken her şeyi içeren bir e-posta alacaksınız. 



Zip kodu*

Adres (ev numarası, cadde)*

Bay/Bayan/Şirket

Soyad*

Cep telefon numarası*

E-posta adresi*

Lyoness Üye ID (isteğe bağlı)

(Lütfen doldurun)  *Zorunlu alanlar

(Lütfen önceden seçmek istediğiniz ödeme aralığını belirleyin ve 
Sponsorluk sayısını girin) *Zorunlu Alanlar

Sayı
En az 1 Sponsorluk

Miktarı belirle
66TL/ay

Toplam

Sayı
En az 1 Sponsorluk

Miktarı belirle
792TL/yıl

Toplam

66TL

792TL

Eğitim Sponsorluğum

Sponsorluk Sayısı

Desteğimi her ay düzenli olarak aşağıdaki şekilde vereceğim:
banka hesabımdan havale*

Desteğimi yıl bazında banka hesabımdan havale yoluyla 
vereceğim*

Evet, aşağıdaki kurumun Üyesi olmak için ücretsiz bir şekilde 
kayıt olmak istiyorum:
Lyoness Child & Family Foundation Association

İsim*

Posta Kodu*

Yer, tarih, imza*
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Lütfen cevap kartınızı direkt olarak bölgenizdeki Lyoness Member Service 
ekibine veya aşağıdaki seçeneklerden biri aracılığı ile bize teslim edin:

Fax: +43(0)316 70 77 17

E-posta:
sponsorship@lyoness-CFF.org

Posta ile:
Lyoness Child & Family Foundation Association
Grazbachgasse 87-91, A 8010 Graz, AUSTRIA

G
önderen:


