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Οι Στόχοι Του
Φιλανθρωπία
Διεθνής
Οργανισμός

Σχετικά Με Εμάς

Ο Φιλανθρωπία Διεθνής Οργανισμός Έχει Τις
Ακόλουθες Προθέσεις
Την καταπολέμηση της πείνας στον κόσμο.
• Εργάζεται για να σώσει τις ζωές των υποσιτισμένων ανθρώπων, παρέχοντας στις κοινότητες
που το έχουν ανάγκη πρόσβαση σε ασφαλείς βιώσιμες λύσεις στην πείνα.
• Οι υπηρεσίες του οργανισμού περιλαμβάνουν τη διατροφή και την υγεία, το νερό και την
επισιτιστική ασφάλεια.

Στόχος είναι η παροχή βοήθειας σε μειονοτικές ομάδες, όπως τα παιδιά, για
μια καλύτερη ζωή, με έμφαση στα παιδιά που τοποθετούνται σε άσυλα,
ορφανοτροφεία και στα παιδιά με αναπηρία.
• Στοχεύει στην υποστήριξη διαφόρων κοινωνικών ομάδων με όποιον τρόπο μπορεί μέσω των
φιλανθρωπικών δράσεων και δωρεών της.
• Στόχος είναι να βοηθήσει στην εκπροσώπηση των γυναικών και να τις στηρίξει όπου
χρειάζεται.

Έφη Παπαστύλου: Πρόεδρος Του
Φιλανθρωπία Διεθνής Οργανισμός
• Αν κάνεις τα πράγματα καλά, κάν' τα καλύτερα. Να είσαι
τολμηρός, να είσαι πρώτος, να είσαι διαφορετικός, να
είσαι δίκαιος.
• Το να βοηθάς άνευ όρων είναι σαν να αγαπάς άνευ
όρων.
• Η βοήθεια και η αγάπη δεν έχουν σύνορα.
•

Είμαι άτομο με ακεραιότητα, αφοσιωμένη στο να
βοηθά τους φτωχούς, τα παιδιά, τους νέους και τις
γυναίκες. Πιστεύω ακράδαντα ότι ένας επιτυχημένος
επιχειρηματίας πρέπει πάντα να αισθάνεται τον χτύπο
της καρδιάς της κοινωνίας.

• Μετά από χρόνια φιλανθρωπικών ενεργειών στο
εξωτερικό, επέστρεψα στην πατρίδα μου για να αρχίσω
να υποστηρίζω όσους έχουν ανάγκη.

Délifrance. Live Everyday Delicious

Η Ανθρώπινη Πλευρά Της
Délifrance

Η Délifrance πιστεύει ότι οι άνθρωποι είναι η
καρδιά και η ψυχή της μάρκας της. Οι στενές
σχέσεις που διατηρούνται με τους συνεργάτες της
σε κάθε επίπεδο εξασφαλίζει ότι κάθε μέρα είναι
μια ευχαρίστηση.

Η Délifrance επικεντρώνεται σε αυτή τη
μοναδικότητα και συνεργάζεται στενά για να
προσφέρει τα καλύτερα προϊόντα.

Η Δήλωση Της Délifrance Και Η
Σχέση Της Με Τους Καταναλωτές
Της
Κάθε μέρα δεν χρειάζεται να είναι συνηθισμένη.

Κάθε μέρα είναι ένας λόγος για να απολαύσετε τη ζωή.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Délifrance βάζει όλη την τεχνογνωσία και την
αγάπη της στη δημιουργία νόστιμων προϊόντων αρτοποιίας που ξυπνούν τις
αισθήσεις σας και ανανεώνουν την καθημερινή σας άνεση.
Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται με προσοχή, και αυτό είναι το μυστικό
συστατικό για τη δημιουργία μοναδικών γευστικών εμπειριών που προσφέρουν
στιγμές απόλαυσης για κάθε στιγμή της ημέρας.

Σεβασμός Και
Ποιότητα Στη
Συνεργασία
❑ Η φροντίδα του καθενός στην ανθρώπινη αλυσίδα μπορεί να
επεκταθεί πέρα από την εσωτερική οικογένεια της Délifrance.

❑ Η Délifrance και η PIO μπορούν να συνεργαστούν για να
μεταδώσουν και να καλλιεργήσουν την κληρονομιά της Délifrance
πέρα από τον εταιρικό κόσμο.
❑ Αν ψάχνετε τρόπους για να βελτιώσετε τον εαυτό σας, τότε η
συμβολή στον σκοπό μας είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους
για να το επιτύχετε.

Η Ιδέα Της
Φιλοξενίας Μιας
Όμορφης Μέρας
Δίπλα Στην Παραλία

• Σε περιόδους δυσκολίας που διανύουμε, η
PIO επιλέγει να επικεντρωθεί στα παιδιά
που πρέπει να χαμογελάσουν και να έχουν
ένα καλύτερο μέλλον.
• Μια μέρα στην παραλία θα είναι μια
ευχάριστη αλλαγή για τα παιδιά που
φιλοξενούνται στο ίδρυμα ΠΙΚΠΑ καθώς θα
έχουν την ευκαιρία να βρίσκονται στον
ανοιχτό χώρο κάτω από ένα φιλόξενο και
φιλικό περιβάλλον.
• Στόχος είναι να δοθεί μια καλή και
ευχάριστη στιγμή στα παιδιά και σε όσους
τα φροντίζουν.

Πώς Μπορεί Η
Délifrance Να
Βοηθήσει το PIO
• Έχοντας επίγνωση των ενεργειών της
Délifrance, μπορούμε να
ευθυγραμμίσουμε τις ενέργειες σας με
την επιθυμία του PIO να κάνει τον
κόσμο ένα καλύτερο και πιο ευχάριστο
μέρος.
• Σας παρακαλούμε να μας προσφέρετε
μερικά από τα νόστιμα προϊόντα
αρτοποιίας σας και μερικά αναψυκτικά
που θα χρησιμοποιηθούν την ημέρα της
εκδήλωσης.
• Στόχος μας είναι να υπενθυμίσουμε
στους επισκέπτες της εκδήλωσής μας
ότι η καθημερινότητα είναι ένας λόγος
για να απολαύσουμε τη ζωή.

Πότε και πού
Ημερομηνία : Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021
Τοποθεσία : Thalassea Βούλα (επίσης γνωστό
ως South Coast/ παραλία ΠΙΚΠΑ) – A Πλαζ
Βούλα
Ώρα : 18:00 – 22.00 μμ

Περιορισμοί και
μέτρα covid-19

• Όλα τα μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ θα
εφαρμοστούν για να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία
όλων των επισκεπτών.

• Καθώς αυτή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε
ανοιχτό χώρο, θα ληφθούν εξετάσεις covid-19 από
όλους τους επισκέπτες πριν προσέλθουν στην
εκδήλωση (το κόστος της εξέτασης θα καλυφθεί
από το PIO).
• Θα παρέχονται μάσκες.
• Οι επισκέπτες θα κάθονται σε απόσταση 2
τετραγωνικών μέτρων μεταξύ τους και θα κάθονται
σε τραπέζια των 4 ή 6 ατόμων (ανάλογα με τα
αντίστοιχα μέτρα covid-19).
• Αντισηπτικό θα παρέχεται καθ 'όλη τη διάρκεια της
εκδήλωσης.
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