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Galeria Krakowska dla potrzebujących
Do 19 kwietnia w centrum handlowym trwa akcja charytatywna "WielkaMOC dawania".
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Handel - centra handlowe

W trakcie wydarzenia na pasażach Galerii w centrum

Krakowa prowadzona jest zbiórka artykułów spożywczych,

które 19 kwietnia zostaną przekazane na rzecz ubogich

wspieranych przez Kuchnię Caritas im. św. Brata Alberta.

Wśród darów znajdą się również produkty przygotowane

przez Galerię Krakowską oraz �rmy: Grana i Graal.

Zbiórka żywności jest prowadzona w tych dniach przy sklepie

Carrefour (poziom +1).

Ponadto w ramach akcji "WielkaMOC dawania" zostały

również zorganizowane warsztaty dla dzieci, podczas których

w dniach 13-14 kwietnia najmłodsi ozdabiali wielkanocne

pisanki. Dobrowolne datki zebrane w ramach warsztatów

zostały przeznaczone na rzecz Fundacji Anny Dymnej "Mimo

Wszystko".

Akcji towarzyszy wystawa dekoracji stworzonych z opakowań

po artykułach spożywczych. Wielkością rzeźb Galeria Krakowska chce zwrócić uwagę na skalę problemu marnowania

żywności przez Polaków.


Czytaj więcej na temat:  Akcja charytatywna  Galeria Krakowska

Podziel sie:  

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa,

kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.

KOMENTARZE

Twój komentarz..

Lubię to! Udostępnij Zarejestruj się, aby zobaczyć, co lubią Twoi znajomi.

O AUTORZE ARTYKUŁY AUTORA

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

wpisz swój adres email

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera.

NAJNOWSZE WYDANIE

AKTUALNOŚCI NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

ETi rozpoczyna współpracę z agencją UM

Dom mediowy będzie odpowiedzialny za planowanie i

zakup mediów w ramach promocji wszystkich

produktów z portfolio producenta.

14 kwietnia to niedziela handlowa

Ponieważ już za tydzień Wielkanoc, w niedzielę 14

kwietnia, a więc wyjątkowo, bo w połowie miesiąca,

można bez przeszkód robić zakupy we wszystkich sk...

Dino ma nowego członka zarządu

Rada nadzorcza Dino podjęła uchwałę powołującą

Jakuba Macugę na członka zarządu spółki.

Net�ix w Żabce

Tym razem sieć wprowadziła do swoich sklepów kartę

podarunkową Net�ix z możliwością wyboru kwoty jej

doładowania w przedziale między 40 zł a 500 zł.

Żywiec Zdrój wprowadza butelkę w 100% z

recyklingu

To kolejny krok w kierunku realizacji zobowiązania

środowiskowego �rmy, ogłoszonego podczas

ostatniego szczytu klimatycznego ONZ.

Nowa usługa w Jysk - zakupy on line, odbiór w

sklepie

Jysk uruchomił usługę, dzięki której asortyment

dostępny tylko w sklepie internetowym sieci można

zamówić, a następnie odebrać w najbliższym sklepie

 



SZUKAJ HANDEL U PRODUCENTA
ALKOHOLE
PAPIEROSY

DROGERIA NOWOŚCI W SKLEPIE E-COMMERCE DZIEJE SIĘ SPOD LADY O NAS

  Radom, Polska  11.3 °C / 31 % / 1026 hPa  Masz konto ? ↓  Kontakt     
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