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Rusza akcja &quot;Zakochaj się w pomaganiu!&quot; Stowarzyszenia SOS Wiosek Dziecięcych
i serwisu zakupów grupowych MyDeal.pl. Z okazji Walentynek przygotowano specjalne
wirtualne serduszka - cegiełki, których zakup może stać się wspaniałym prezentem dla dzieci
mieszkających w Wioskach   Dziecięcych.    

     

  

  Dzień 14 lutego to czas, okazywania miłości i okazja do obdarowywania drobnymi
upominkami. To święto, w którym liczą się najmniejsze gesty.  Stowarzyszenie SOS Wioski
Dziecięce zachęca do otwarcia serc również na potrzeby dzieci. Każde zakupione serduszko
pomoże opuszczonym i osieroconym maluchom, odnaleźć dom i szanse na lepszą przyszłość.  

  

  Dzięki zorganizowanej akcji mamy możliwość jednym kliknięciem wspomóc małych
podopiecznych. Serduszka można zakupić na portalu mydeal.pl, koszt jednego to kwota 5 zł.
Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na rzecz podopiecznych SOS Wiosek
Dziecięcych w Polsce, dając im szansę na szczęśliwe dzieciństwo i sprzyjające warunki do
rozwoju. Akcja potrwa od 11 do 19 lutego 2013 roku.  ***  Stowarzyszenie SOS Wioski
Dziecięce w Polsce to organizacja dobroczynna, która działa na rzecz umacniania rodzin
zagrożonych rozpadem oraz opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi. Wykorzystując
międzynarodowe doświadczenie, z powodzeniem realizujemy swoją misję w Polsce już od
prawie 29 lat.  

  

  Serwis zakupów grupowych MyDeal.pl powstał w marcu 2010 roku jako jeden z pierwszych w
Polsce. Pod względem popularności plasuje się w czołówce czterech największych portali. Wg
ostatniego Megapanel PBI/Gemius jest w TOP 20. największych firm z branży e-commerce w
Polsce z 758 tys. RU (maj 2012). MyDeal.pl charakteryzuje troska o funkcjonalność i wysoką
jakość obsługi. Jako pierwszy wyodrębnił dział ofert z podróżami, wdrożył program Testera
Jakości Deali oraz umożliwia swoim użytkownikom zwrot niewykorzystanych kuponów. Więcej
informacji o MyDeal.pl i My Deal Podróże jest dostępnych na stronie www.mydeal.pl oraz na
Facebooku: http://www.facebook.com/MyDeal   
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