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SAJTÓMEGHÍVÓ
HENKEL ADOMÁNYOK
A NAGYCSALÁDOSOK JAVÁRA
A családok támogatására és a járvány okozta megpróbáltatások enyhítésére a Henkel
Magyarország Laundry & Home Care üzletága 15 raklapnyi termékadományt juttat el a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete tagcsaládjai részére. Különösen fontos, amikor a
vírushelyzet miatt a fogyasztás csökken, hogy vannak olyan vállalatok akik a családokat
támogatják. A mosó- és tisztítószerekből álló adomány értéke több mint 12 millió forint,
melyből országosan mintegy 400 család részesül. A jó szándékú felajánlás országos
elosztásáról régiós kollégáink gondoskodnak. Sajtótájékoztatónkon az adomány jelképes
átadására kerül sor.

Szeretettel várjuk Önt és szerkesztőségének munkatársait!
Időpont:

2020. november 25. (szerda) 9:30 – 10:30

Helyszín:

NOE KÖZPONT
(1056 Budapest, Március 15. tér 8.)

A sajtótájékoztató résztvevői:
Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke
Lukáš Hájek - Laundry & Home Care üzletág igazgató, Henkel
Magyarország (az úr angolul beszél, így sajtómegkeresés esetén
kolléganője segíti tolmácsolással az interjú során)
Kállay Helén - Supply Operations Manager Laundry & Home Care
üzletág, Henkel Magyarország
Eseményünkön kizárólag a sajtó résztvevőt fogadjuk. Kérjük, tartsák be a járványügyi
védekezési szabályokat. Maszkot és kézfertőtlenítést biztosítunk. Köszönjük!
További információ és a részvételi szándék jelzése:
Lódi Viktória, NOE sajtó- és titkársági referens, +36 70 318 0207, lodi.viktoria@noe.hu
Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel, hetvenezer taggal, és
csaknem 15.000 tagcsaláddal rendelkezik. Az országos munkát hét regionális központ segíti. Önkénteseink száma
megközelíti az 1500 főt. A NOE a családos közösségépítésen és értékőrzésen túl – melynek középpontjában a
házasság és az élet védelme, az anyaság tisztelete áll – ellátja a családok érdekvédelmét és országos, valamint helyi
rendezvényein vidám kapcsolatépítésre, szórakozásra is lehetőséget nyújt.

E-mail: noe@noe.huHomepage: http:\\www.noe.hu
Titkárság (tel/fax): 235-0945
Félfogadási idő: szerda 10-16, péntek 10-13.30

