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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ • ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
 
Η Τράπεζα μας διοργανώνει το Ραδιομαραθώνιο 2012 στην Ελλάδα με την υποστήριξη του 
ΣΚΑΪ. 
 
Φέτος, ο Ραδιομαραθώνιος ξεκινά τον Οκτώβριο με ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν 
Δευτέρα 22 και Τρίτη 23 Οκτωβρίου, ημερομηνίες κατά τις οποίες διεξάγονται ανάλογες 
δράσεις στην Κύπρο. 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 
 Δευτέρα 22 & Τρίτη 23/10 
 
Όλο το προσωπικό φοράει τα μπλουζάκια του Ραδιομαραθωνίου με σκοπό την προώθηση 
και επικοινωνία των ενεργειών και εκδηλώσεών του.  
 
Πραγματοποιούνται, επίσης, ζωντανές συνδέσεις με τα τηλεοπτικά κανάλια ΣΚΑΪ και ΡΙΚ. 
 
 
 Παρασκευή 26/10, Εστιατόριο Albion, Νέο Ψυχικό, 18:30 – 21:30 
 

Φιλανθρωπική Εκδήλωση 
 

Η Τράπεζα προσκαλεί συνεργάτες – πελάτες της σε μία φιλανθρωπική βραδιά, με σκοπό 
τη συγκέντρωση χρημάτων για τα παιδιά που έχουν την ανάγκη μας.  
 

 
 Δευτέρα 22/10, Κτίριο Marfin Egnatia Bank, Κηφισίας 24 B, 9:00 – 13:00  

      Τρίτη 23/10, Κτίριο Marfin Egnatia Bank, Λ. Συγγρού 24, 9:00 – 13:00 

       Πέμπτη 25/10, Μοναστηρίου 139 & Χαλκίδος 3, Θεσσαλονίκη, 9:00 – 13:00 

 
Αιμοδοσία Προσωπικού  
 
Το προσωπικό συμμετέχει στην αιμοδοσία, με σκοπό τη συγκέντρωση αποθεμάτων στην 
τράπεζα αίματος και τη χρήση τους, κάθε φορά που θα παρίσταται ανάγκη. 
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 Σάββατο 3/11, Εμπορικό Κέντρο Avenue, Μαρούσι, 09:00 – 20:00 
 

Ημέρα Αγάπης 
 
H Τράπεζα, με την υποστήριξη του ΣΚΑΪ και του Εμπορικού Κέντρου Avenue, 
διοργανώνει το μεγαλύτερο Bazaar Ιδρυμάτων, με εκθέτες Ιδρύματα και φορείς, τα οποία 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα παιδιά που έχουν την ανάγκη μας.  
 
Σε έναν εδικά διαμορφωμένο χώρο, κάθε φορέας θα διαθέσει προς πώληση τις 
δημιουργίες των ίδιων των παιδιών (κατασκευές, διακοσμητικά, είδη ζαχαροπλαστικής 
και αρτοποιίας, είδη ανθοκομίας, κοσμήματα).  
 
Στόχος του Bazaar είναι η στήριξη των Ιδρυμάτων, αφού τους δίνει τη δυνατότητα να 
συγκεντρώσουν έσοδα για τις ανάγκες τους, να προβληθούν, καθώς και να ενημερώσουν 
τον κόσμο αναφορικά με τις ενέργειες και δράσεις τους. 
 
Τους μικρούς μας φίλους θα υποδεχθεί στο Avenue η καλλιτεχνική ομάδα «Μαγικές 
Σβούρες», επανδρωμένη με ψυχαγωγούς που έχουν ετοιμάσει φαντασμαγορικές 
δραστηριότητες και παιχνίδια, για να διασκεδάσουν τα παιδιά και παράλληλα να τους 
μάθουν τη σημασία και την αξία του Ραδιομαραθωνίου. 
 

 
 Κυριακή 4/11,  A’ Κλειστό Γυμναστήριο Ηλιούπολης, 12:00 
 

Φιλανθρωπικός Αγώνας Μπάσκετ 
 
Ο αγώνας διεξάγεται μεταξύ της ομάδας μπάσκετ της Τράπεζας και  βετεράνων, διεθνών 
αθλητών.  
 
Υποστηρίζεται εδώ και χρόνια από βετεράνους του ελληνικού μπάσκετ, που προσφέρουν 
εθελοντικά τη βοήθειά τους, ως ενεργοί συμμέτοχοι στο έργο του Ραδιομαραθωνίου. 
 
Εξίσου σημαντική είναι η παρουσία των συλλόγων και φορέων που στηρίζει ο 
Ραδιομαραθώνιος, καθώς και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που βοηθούν στην 
προβολή του αθλητικού γεγονότος και μέσω αυτού στην επικοινωνία του Θεσμού. 

 
 Οκτώβριος – Νοέμβριος, Εκδηλώσεις Περιφέρειας 
 

Θα πραγματοποιηθούν τοπικές εκδηλώσεις στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Καβάλα, 
Ιωάννινα, Καλαμάτα, Πρέβεζα, Πάτρα. Για τις εκδηλώσεις τις περιφέρειας μπορείτε να 
επικοινωνείτε με τα τοπικά καταστήματα.  
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ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 

 

Στηρίξτε το Ραδιομαραθώνιο:  

 

 με ενεργή συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις που οργανώνονται από την Τράπεζα!  

 με κατάθεση σε ένα από τα καταστήματα της Marfin Egnatia Bank, μέλος του Ομίλου 
Λαϊκής Τράπεζας στο λογαριασμό του Ραδιομαραθωνίου  

 

 μέσω του Δικτύου των ΑΤΜs  
 

 μέσω της Υπηρεσίας eBanking | www.marfinbank.gr, mBanking  και  pBanking | 

210 9304896 (ειδική γραμμή 24 ώρες το 24ωρο για πληροφορίες και εισφορές)  
 

 μέσω του προγράμματος Marfin Όφελος Παντού, προσφέροντας το ποσό της 
δωροεπιταγής μηνός Δεκεμβρίου  

Ισχύει μόνο για κατόχους πιστωτικών καρτών Visa και MasterCard της Marfin Egnatia 
Bank, οι οποίοι λαμβάνουν δωροεπιταγή με το statement, βάσει του προγράμματος 
επιβράβευσης Marfin  Όφελος  Παντού. 

Το Δεκέμβριο, όλες οι δωροεπιταγές θα εξαργυρωθούν αυτόματα από την Τράπεζα 
υπέρ του Ραδιομαραθωνίου, οπότε και δε θα αποσταλούν με τα statements στους 
κατόχους.  

Οι κάτοχοι θα ενημερωθούν μέσω μηνυμάτων στα statements, Οκτωβρίου και 
Νοεμβρίου, για την ενέργεια, καθώς και για τη δυνατότητα να καλέσουν στο 210 
9304811 έως και τις 26/11/2012, σε περίπτωση που δεν επιθυμούν την αυτόματη 
εξαργύρωση  της δωροεπιταγής τους υπέρ του Ραδιομαραθωνίου, ώστε να λάβουν 
κανονικά δωροεπιταγή, εφόσον δικαιούνται. 

 

 με Cyta, κάνοντας αίτηση συνδρομής σε οποιαδήποτε υπηρεσία Internet & Σταθερής 
της Cyta το διάστημα 15 Οκτωβρίου – 30 Νοεμβρίου!  
Η εταιρεία για αυτό το διάστημα προσφέρει 1€ για κάθε νέα σύνδεση στο δίκτυό της. 
Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Marfin Egnatia Bank, μέλος του Ομίλου Λαϊκής 
Τράπεζας ή στο www.cyta.gr   
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