Milí příznivci Mamma HELPu,
v našem posledním newsletteru jste se dozvěděli
o některých akcích, které připravujeme v souvislosti
s říjnem, měsícem, kdy se všude ve světě mluví
o rakovině prsu. Snažíme se, aby se i naším
přičiněním o tomto tématu v říjnu vědělo i u nás.
Dnes vám chceme představit krásného malého
SLONA PRO ŠTĚSTÍ, kterého pro nás vymysleli a již
vyrábějí v nižborských sklárnách RÜCKL CRYSTAL
a.s. Má decentní malou růžovou mašličku, která
k boji s rakovinou prsu patří. A my věříme, že nám
tolik potřebné štěstí přinese! Sloníka navíc
nabídneme k prodeji v našem MAMMA SHOPU,
kde si ho pro štěstí můžete objednat i vy,
za pouhých za 99,- Kč.

Abychom o našem slůněti dali pořádně vědět, umístili jsme jeho stylizovaný obrázek
na velmi praktickou pomůcku, kterou snad ocení každá žena. Jde o lehkou tašku
z netkané textilie, kterou snadno ukryjete do kabelky. Je tmavě modrá, elegantní, lze
ji nosit přes rameno a kromě našeho poděkování tu najdete i vtipnou výzvu k jejímu
zakoupení. Taška je také za 99,- Kč a snad i vám udělá stejnou radost jako nám!
Už za pár dní, 7. září, poběží ženy i muži Běh noční Prahou.
Ti, kteří se ještě nezaregistrovali, mají možnost běžet pro Mamma HELP, a tím nás
podpořit. Stačí zavolat na tel.: 272 731 000, nebo poslat e-mail
na praha@mammahelp.cz. Ještě máme několik volných registrací, nabízíme je za
700 nebo 800 Kč. Máte-li zájem, neváhejte, už více než padesátka běžců poběží
s naší plackou!

VYŠLÁPNĚTE SI S MAMMAHELPKAMI A RŮŽOVOU STUŽKOU
Veškeré podrobnosti
o pochodu naleznete zde

Nezapomeňte také trénovat na náš již 3. ročník pochodu s názvem Vyšlápněte si
s mammahelpkami a růžovou stužkou. Koná se 5. října najednou v šesti městech.
Naučíme vás správnému stylu chůze s hůlkami Nordic Walking, hůlky zdarma
věnujeme každé onkologické pacientce, která s námi pochod absolvuje poprvé.
Ostatní účastníky, kteří už hůlky mají, prosíme, aby si je přinesli. Nováčkům
je zapůjčíme.

Udělejte si s blížícím se
koncem léta radost
některým z našich
výrobků!

Projasněte si den hezkým
šperkem…

P OMÁHAJÍ NÁM
Česká společnost THERMO INDUSTRY,
a. s. (dříve ŠPANIEL GROUP, a. s.)
je výrobcem termoaktivní stěrky AEROTHERM, vlastního penetračního nátěru pod
tuto stěrku a dovozcem a distributorem
doplňkových produktů pro odstranění
plísní s obsahem aktivního stříbra.
Mimo jiných už čtvrtým rokem finančně i mediálně podporuje též naše sdružení.
Jako každoročně se i letos připojuje k celosvětové akci Říjen v růžové. Vedení firmy
rozhodlo, že v tomto měsíci označí balení stěrky AERO-THERM růžovou stužkou
a z každého prodaného balení odvede 4,-Kč na účet Mamma HELPu.

…zapalte si večer svíčku v
našem svícínku a zahřejte
se teplým čajem na
barevném podšálku…

Velice si vážíme sociálního cítění vedení firmy a snahy pomáhat tam, kde je to
potřeba. Upřímně děkujeme.
V příštím čísle našeho news letteru vám budeme dělat
chutě! Pozveme vás k návštěvě gastronomických
podniků, kde pro nás v říjnu chystají růžová meníčka
či jiná překvapení.

P OMÁHEJTE

S NÁMI ŽENÁM S RAKOVINOU PRSU

FORMOU DÁRCOVSKÉ

SMS

Postup:
Odeslat
SMS
ve
tvaru
DMS
MAMMAHELP
(DMS/mezera/MAMMAHELP) na číslo 87777
Cena DMS je 30,- Kč, Mamma HELP od Vás obdrží
27,- Kč.
…nebo se začněte
připravovat na chladnější
večery pořízením originální
háčkované čepičky!

Nebo můžete přispívat pravidelně každý měsíc
po dobu 1 roku:
Odeslat SMS ve tvaru DMS ROK MAMMAHELP
(DMS/mezera/ROK/mezera/MAMMAHELP) na číslo
87777
V tomto případě Vám bude každý měsíc automaticky
odečtena částka 30,- Kč.
Přispějete tím na provoz Mamma HELP center,
která pomáhají ženám s rakovinou prsu.
Děkujeme Vám!

Podpořte nás
Číslo dárcovského účtu: 23020207/0100
www.mammashop.cz

www.mammahelp.cz

Darovat můžete i online pomocí
aplikace darujme.cz na našich
webových stránkách
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