
Ο τυχερός που θα βρει το φλουρί στο κοµµάτι της πίτας του θα κερδίσει δώρο 

        ∆ωροεπιταγη 200 ευρώ στο κατάστηµα Βραϊµάκης - Euronics 

                                           προσφορά του συλλόγου µας! 

  

Με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  επίσης συµµετέχετε στην ΚΛΗΡΩΣΗ  για τα ∆ώρα µας !!  

(προσθέτουµε δώρα έως την ηµεροµηνία της εκδήλωσης) 

  

1. ∆ωροεπιταγή 150€ - Ασφαλιστικό Σύµβουλο ALLIANZ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 

2. Check Up αξίας 100€ - Gmedika ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ   

3. Τραπέζι για 2 άτοµα Pantheon 1900  

4. Τραπέζι για 2 άτοµα Faros 10  

5. Αυτοµατισµός για έξυπνο σπίτι αξίας 300€ από Pitos Group  

6. ∆ώρο από Ανδρεου ΑΕ  

7. Τραπέζι για 2 άτοµα στο Θαλάµι.  

8. Από το the Beauty Center µία γυναικεία τσάντα αξίας 59€  

9. 3a market  δωροεπιταγή αξίας 50€  

10. 2 διανυκτερεύσεις µε πρωινο από το kimi Palace  

11. ∆ώρο-επιταγή 70 ευρώ από το κατάστηµα Βραϊµάκης - Euronics  

     και 30 ευρώ από τον σύλλογο  

12. ∆υο δωροεπιταγες για καύσιµα από τα πρατήρια AVIN ΣΙΑΡΑΠΗ (25€+25€) 

13. ∆υο 10lt ασκοί λευκό ξυρό προσφορά  απο την  ΚΑΒΑ ΚΥΡΗΚΟΣ ΒΑΘΥ 

ΑΥΛΙ∆ΟΣ 

14. Μια θερµογραφία κτιρίου αξίας 200€ 

      προσφορά του Κ.ΚΡΟΚΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΥ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΑΥΛΙ∆ΑΣ) 

15. Ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο (BLACK+DECKER Alligator® loppers)  

αξίας 150,00€  

      προσφορά του οικοδοµικού πολυκαταστήµατος (ΑΦΟΙ ΛΕΙΒΙ∆ΙΩΤΗ 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ)  

16. Μια µοναδική φωτογραφία σε πίνακα διαστάσεων 60χ90 εκ αξίας 475 ευρώ 

     από τον Fine art photography and Composing Constantine Palivakis 

17. ∆ύο γεύµατα των δύο ατόµων  από το µεζεδοπωλείο "Ο ΝΟΝΟΣ" 

18. Από το γυµναστήριο ΧΑΛΕΠΑΣ 2 δίµηνες συνδροµές αξίας 100 ευρώ έκαστη 

19. 1.000 κάρτες δυο όψεις µε πλαστικοποίηση µατ από το κατάστηµα 

τυποδηµιουργίες στην Χαϊνα 

20. 50 ευρω για εκτυπώσεις και σκαναρίσµατα από το κατάστηµα τυποδηµιουργίες 

στην Χαϊνα 

21. Έναν ηλεκτρικό θερµοστάτη από Παλαµίδη 

22. Αλφάδι λέιζερ προσφορά του καταστήµατος ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΒΕΕ 

23. ∆υο ζευγάρια σιλικόνες SIKAµονώσεως από το το κατάστηµα  της ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-

ΦΡΑΓΚΑ ΑΝΘΗ 

24. Λέιζερ µέτρο προσφορά του καταστήµατος SMART MARKET 

ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ 

 


