Národný pochod za život

Podpor Pochod - kúp tričko, pošli sms alebo prispej
Milý priateľ v ochrane života,
Máme dobrú správu! Podarilo sa nám rozšíriť možnosti pre podporu NPzŽ. V spolupráci s
internetovým e-shopom Ver.sk sme pripravili možnosť podporiť Národný pochod za
život kúpou propagačných predmetov. Predmety sa dajú objednať na Ver.sk v sekcii
„Pochod za život“. K dispozícii sú originálne dámske, pánske i detské tričká rôznych motívov a
veľkostí; odznaky, píšťalky a onedlho pribudnú aj náramky. Celý výťažok z predaja predmetov
bude venovaný na podporu Národného pochodu za život.
Národný pochod za život je odteraz možné podporiť aj zaslaním SMS v tvare DMS POCHOD
(DMS medzera POCHOD) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora.
Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník následne prijme a ktorá je spoplatnená
sumou 2 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. (Viac informácií
o mechanizme DMS, ktorý prevádzkuje Fórum donorov, nájdeš na www.donorsforum.sk)
Okrem toho je možné podporiť Národný pochod za život tak ako doteraz: na účet verejnej
zbierky 3512209151/0200 (trvanie je od 22. 5. 2015 do 31. 10. 2015) a cez portál
Dakujeme.sme.sk.
Viac informácií o podujatí získaš na webstránke NPzZ. Pochodu môžeš významne pomôcť už
len tým, že si na sociálnych sieťach pripneš naše logo k profilovej fotke. Staň sa súčasťou
komunity našich podporovateľov, pozvi aj svojich priateľov, aby lajkli našu stránku na sieti
Facebook, Twitter, alebo Vimeo. Zdieľaj obrázky, články, odkazy na Pochod formou banneru či
plagátu.
Ďakujeme za akúkoľvek podporu!
S úctou
Marek Michalčík
koordinátor Národného pochodu za život 2015
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