


Η PLAYMOBIL Hellas, παρουσιάζει για τέταρτη συνεχή χρονιά το πρωτοποριακό 
πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης PLAYMOBIL play & give. 

Από το 2012, πάνω από 300.000 συλλεκτικές φιγούρες PLAYMOBIL play & give 
βρίσκονται ήδη στα παιδικά δωμάτια, έχοντας προσφέρει απλόχερα στιγμές παιχνιδιού και 
χαράς σε χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα, ενώ από το 2014 το παραμύθι του PLAYMOBIL 

play & give μεταφέρει ένα πολύτιμο μάθημα ζωής, σε μικρούς και μεγάλους.

Στα 3 χρόνια παρουσίας του προγράμματος στην ελληνική αγορά, η PLAYMOBIL Hellas έχει 
προσφέρει 60.000€ στο Σύλλογο Όραμα Ελπίδας, στηρίζοντας έμπρακτα και με συνέπεια 
τους σκοπούς του. Φέτος και πάλι η εταιρία θα διαθέσει μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις 
των συλλεκτικών φιγούρων για την ενίσχυση της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού 

των Οστών, Όραμα Ελπίδας.

Οι δύο συλλεκτικές φιγούρες –ο γενναίος πυροσβέστης και η αξιαγάπητη κτηνίατρος– 
κυκλοφορούν σε περιορισμένο αριθμό, ενώ μια ακόμα ιστορία προσφοράς ξετυλίγεται 
στις σελίδες του νέου παραμυθιού PLAYMOBIL play & give, από το συγγραφέα Αντώνη 

Παπαθεοδούλου.

Σύλλογος Όραμα ΕΛΠΙΔΑΣ 

Ο Σύλλογος Όραμα ΕΛΠΙΔΑΣ είναι το νέο  έργο του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο 
ΕΛΠΙΔΑ, που εδώ και 25 χρόνια, με πρωτοπόρο την Πρόεδρο του Συλλόγου, κυρία Μαριάννα 
Β. Βαρδινογιάννη, δίνει μεγάλο αγώνα για τη σωτηρία εκατοντάδων παιδιών που πάσχουν 
από καρκίνο. Πρωταρχικός σκοπός του, είναι η λειτουργία της Τράπεζας Εθελοντών 
Δοτών Μυελού των Οστών, για να καλύψει τις ανάγκες παιδιών που πάσχουν από σοβαρά 

νοσήματα. 

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών είναι πολύ μικρός, με 
αποτέλεσμα η κύρια αναζήτηση τους να γίνεται στο εξωτερικό. Η Τράπεζα Εθελοντών 
Δοτών Μυελού των Οστών, Όραμα ΕΛΠΙΔΑΣ αποτελεί απάντηση στην ανάγκη εύρεσης 
εθελοντών δοτών, με στόχο να εξασφαλίσει σε όλα τα παιδιά που το χρειάζονται, το 
απαραίτητο μόσχευμα για τη ζωή τους, που σήμερα το αποκτούν με δυσκολία και συχνά με 

μεγάλο κόστος.

Η PLAYMOBIL αποτελεί ένα σταθερό, πολύτιμο υποστηρικτή του Συλλόγου που δίνει 
δύναμη στον αγώνα του. Η ΕΛΠΙΔΑ την ευχαριστεί που για τέταρτη συνεχή χρονιά 

είναι στο πλευρό της.

Εάν είσαι μεταξύ 18-45 χρονών μπορείς κι εσύ να γίνεις Εθελοντής Δότης Μυελού των Οστών. 
Η διαδικασία είναι απλή! Μπες στο www.oramaelpidas.gr και μάθε πως θα βοηθήσεις 

εκατοντάδες παιδιά σε ανάγκη.

Περισσότερες πληροφορίες:
www.playmobil.gr, facebook.com/PlaymobilHellas, www.oramaelpidas.gr


