1. Η ενέργεια αφορά μόνο πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας;
Δικαίωμα συμμετοχής ως Αιτητές και Επωφελούμενοι έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα
μόνιμοι κάτοικοι / πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξαιρέτως εάν είναι, ή όχι, πελάτες
της Ελληνικής Τράπεζας.
2. Πως μπορώ να συμμετέχω στην ενέργεια;
Για συμμετοχή στην ενέργεια πρέπει να υποβάλεις πρόθεση υποστήριξης μέσω του
www.exeistidynami.com ή μέσω καλπών σε καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας (λίστα
καταστημάτων – Σελίδα 2)
3. Έχω υποβάλλει τα στοιχεία μου. Πότε θα με καλέσει η Ελληνική Τράπεζα;
Εντός 10 εργάσιμων ημερών.
4. Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η πρόταση στήριξης;
Η πρόταση στήριξης θα πρέπει να περιλαμβάνει την ιστορία του ανθρώπου που θες να
υποστηρίξεις, και τον λόγο για τον οποίο πιστεύεις ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο χρειάζεται
να υποστηριχθεί.
5. Πως αξιολογούνται οι προτάσεις στήριξης;
Κάθε πρόταση στήριξης θα αξιολογείται ξεχωριστά από ειδική επιτροπή που θα συσταθεί
από την Ελληνική Τράπεζα, για τους σκοπούς αυτής της εκστρατείας.
Οι προτάσεις θα πρέπει να:
• Είναι αληθείς/βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα/ιστορίες
• Έχουν τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου αντίκτυπου, περιλαμβανομένου να εμπνεύσουν
και άλλους
• Ευαισθητοποιούν το κοινωνικό σύνολο
• Μην επιδιώκουν οικονομικό όφελος/ κέρδος μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα
• Υπόκεινται σε οικονομικό περιορισμό, ως η Τράπεζα καθορίσει κατά την απόλυτη κρίση της
6. Μέχρι πότε μπορώ να συμμετέχω στην ενέργεια;
Οι προθέσεις υποστήριξης θα πρέπει να υποβληθούν μεταξύ 08.04.19 και 30.06.2019
7. Τι κόστος έχει η συμμετοχή?
Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.
8. Μέχρι πόσες προτάσεις μπορεί να υποβάλω;
Μπορείς να μοιραστείς μαζί μας μόνο μία (1) πρόταση υποστήριξης.
9. Οι προτάσεις που θα εγκριθούν θα δημοσιοποιηθούν?
Εφόσον συναινούν τόσο ο υποβάλλων όσο και ο ωφελούμενος, οι προτάσεις υποστήριξης
που θα εγκριθούν θα αξιοποιηθούν για σκοπούς προβολής της ενέργειας μέσω της
παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού (videos ή/και φωτογραφίες), το οποίο θα
δημοσιοποιηθούν σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα (website, τύπος κτλ.)
10. Χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επικοινωνήσεις με την Υπηρεσία Marketing της
Ελληνικής Τράπεζας στα τηλέφωνα 22500811/12/13

