
Kako lahko v akciji sodelujete tudi vi?

za vsenaj bo božič

Ker želimo podariti nasmeh ter prižgati iskrico v otroških 
očeh, smo se letos odločili, da skupaj z vami ustvarimo ča-
robno praznično zgodbo in se pridružimo najbolj srčni in do-
brodelni akciji Radia City, najbolj poslušane radijske postaje  
v severovzhodni Sloveniji, »Ko je božič, naj bo božič za vse!«

Z novim letom  
skupaj z vami rišemo  

nove zgodbe, nizamo nove 
uspehe in se veselimo  

novih izzivov. 
Vse lepo v letu 2018! 

Vaš Mikro+Polo.

	 arobnost	 prazničnega	 časa	 je	 
	 ustvarjena	 iz	 tisočih	 barv.	 Dnevi,	
ožarjeni	z	rdečo,	bodo	še	prehitro	mi-
nili	in	znova	se	bomo	znašli	v	vrtincu	
vsakdana.	 Želimo	 si,	 da	 bi	 bilo	 vse	
leto	»prednovoletno« …

Božični	 in	 praznični	 čas	 je	 namreč	
čas,	ko	dneve	preživljamo	z	družino	in	
ljudmi,	ki	so	nam	blizu.	Je	čas,	ko	so	

dnevi	in	trenutki	polni	sreče.	In	takrat	
si	tiho	zaželimo:	naj	ne	mine …

So	pa	med	nami	ljudje,	ki	jim	letošnje	
leto	 ni	 bilo	 najbolj	 naklonjeno.	 In	 na	
njih	 ob	 prazničnem	času	 še	 posebej	
mislimo.	To	je	čas,	ko	se	ozremo	ok-
rog	 sebe	 in	 pogledamo,	 ali	 potrebu-
jejo	trenutek	naše	pozornosti,	naklo-
njenosti	ali	ljubezni.

C

Darilne točke, ki jih z nakupi pridobi-
vate v Marketu, lahko zdaj unovčite 
za dobrodelen namen; z darilnimi 
točkami darujte 25, 50 ali 100 evrov. 
enako vsoto, kot jo boste zbrali naši 
poslovni partnerji, bo darovalo tudi 
podjetje Mikro+Polo.

Vsa zbrana sredstva bomo v okviru 
akcije »Ko je božič, naj bo bo-

žič za vse«, s pomočjo Radia City  
darovali socialno ogroženim druži-
nam s štajerskega področja. s tem 
želimo otrokom in njihovim družinam 
omogočiti, da bodo njihovi prazniki 
dnevi spontanih trenutkov, da bodo 
srečni vsaj v drobnih stvareh ter jim 
pokazati, da je tudi v nas misel, da je 
na svetu nekdo, ki čuti z njimi.
Ker nam je mar.

V primeru, da niste uporabnik spletne aplikacije Market in bi znotraj dobrodelne akcije želeli darovati finančna sredstva 
družinam, ki pomoč najbolj potrebujejo, vas prosimo, da se obrnete na e-poštni naslov breda.majcen@mikro-polo.si (Breda). Ak
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Darujte skupaj z nami - naj bo bozic za vse!vv
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