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Λεπθσζία, 08 Γεθεκβξίνπ 2018 
 

Αξ.Πξση.:2018/021 
 

Πξνο: Γνλείο θαη Κεδεκόλεο 
  Λπθνπνύισλ, Πξνζθόπσλ θαη Αληρλεπηώλ 

 

Αγαπεηνί Γνλείο θαη Κεδεκόλεο, 

Θέμα : Χριζηοσγεννιάηικη Προζκοπικό Φεζηιβάλ – 15 Δεκεμβρίοσ 

 

Σε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνύκελεο καο επηζηνιήο ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ε 
Χξηζηνπγελληάηηθε καο εθδήισζε ζα γίλεη ην επόκελν Σάββαην δειαδή ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2018 
και ώρα 16:00 – 19:00, ζην Δημοηικό Στολείο Περνέρα. Η αιιαγή κέξαο έγηλε γηα λα 
κπνξέζνπλ ηα πιείζηα κέιε καο λα παξεπξεζνύλ θαη λα δηαζθεδάζνπκε όινη καδί. 
 

Σαο πεξηκέλνπκε ινηπόλ καδί κε ηα παηδηά ζαο ζε έλα κνλαδηθό Πξνζθνπηθό Φεζηηβάι πνπ κόλν 

νη πξόζθνπνη ηνπ Σηξνβόινπ μέξνπλ λα πξνζθέξνπλ.  
 

Η ζπκκεηνρή ζαο ζην Χξηζηνπγελληάηηθν Φεζηηβάι καο, ζα ζαο πξνζθέξεη πνηνηηθό ρξόλν κε ηα 

παηδηά ζαο θηηάρλνληαο πξνζθνπηθέο, Χξηζηνπγελληάηηθεο κα πάλσ από όια ρεηξνπνίεηεο  

θαηαζθεπέο. Θα έρεηε ηελ δπλαηόηεηα λα αλακεηξεζείηε ζε πξνζθνπηθέο δεμηόηεηεο κε ηα 

παηδηά ζαο αιιά θαη λα απνιαύζεηε ην δεζηό θαγεηό πνπ ν Σύλδεζκνο Γνλέσλ ζα καο 

εηνηκάζεη.  

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο καο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε θιήξσζε δώξσλ από ηνπο 

Λαρλνύο καο κέξα θαηά ηελ νπνία κπνξείηε λα ηνπο επηζηξέςεηε ή θαη λα αγνξάζεηε επηπιένλ. 

 

Παξαθαινύκε όπσο ε πξνζέιεπζε ησλ Λπθνπνύισλ, Πξνζθόπσλ θαη Αληρλεπηώλ γίλεη κε 

πλήρη Προζκοπική Σηολή.  

 

Τν Σύζηεκα καο ζα μεθηλήζεη θαη πάιη ηηο ζπγθεληξώζεηο ηνπ ην Σάββαηο 12 Ιανοσαρίοσ 

2019  θαη ώξα 15:00 – 17:00. 

 

Δπρόκαζηε λα είζηε όινη εθεί γηα λα θιίζνπκε θαη ην 2018 όπσο κόλν ε νηθνγέλεηα ηνπ 76 μέξεη. 
 
Γηα όηη άιιν ρξεηαζηείηε κελ δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο. 
 

Με πξνζθνπηθνύο ραηξεηηζκνύο,  

 

 

 

 

 

 
Αξγπξώ Καθεηδηή 

ΛΔΩΝ 
Αξρεγόο Σπζηήκαηνο 
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BURGEROΨΩΜΟ αλά…76 VOL. 2 

 

Παξαζθεπή απόγεπκα θαη ηειείσζεο ηα ςώληα ηνλ 

γηνξηώλ ; 

 

Σθέθηεζαη ηη λα θαο γηα λα απνραηξεηήζεηο ηνλ παιηό 

ρξόλν γειαζηόο ; 

 

Κάλε άκεζα ηελ παξαγγειία ζνπ θαη εκείο ζηο 

Σύζηημα μας ζηηο 28/12 ζα ζνπ ην εηνηκάζνπκε 

γηα λα ην παξαιάβεηο κεηαμύ 16:00 – 19:00.  

 

Τν κνλαδηθό TAKE AWAY πνπ ζα ζε αθήζεη άθσλν 

γηαηί ΜΟΝΟ ην 76 μέξεη ηελ πείλα ζνπ !! 

 

Παξαγγειίεο από πξηλ ζην 22 422 700 

  

 

 

 

 

Λοσκοσμάδες αλά…76 

 

Ηκέξα ησλ Φώησλ ; 

 

θαη αλαδεηάηε ην γιπθό ηεο κέξαο καδί κε ηνλ θαθέ 

ζαο ; 

 

Βαξεζήθαηε λα πεξηκέλεηε ζηελ νπξά γηα λα πάξεηε 

ινπθνπκάδεο ; 

 

Κνπηάζηε ζηο Σύζηημα μας ζηηο 06/01 από ηηο 

15:00 – 18:00 γηα λα αγνξάζεηε ηνπο ιαρηαξηζηνύο 

ινπθνπκάδεο όπσο ην 76 κόλν μέξεη !! 

 

Παξαγγειίεο από πξηλ ζην 22 422 700 

  

 


