
 
 

 
 
 

 
 

    

«SEND A SMILE»: ΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ HARD ROCK CAFE ATHENS  

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

 

Αθήνα, 05 Δεκεμβρίου 2019 – Αυτά τα Χριστούγεννα το Hard Rock Cafe Athens μοιράζει χαμόγελα,  καθώς 

βρίσκεται δίπλα στο Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και στα παιδιά που έχουν ανάγκη, με τη νέα του 

δράση «Send a Smile».  

Ακολουθώντας το πνεύμα προσφοράς του, το Hard Rock Cafe Athens, την πιο όμορφη στιγμή του χρόνου, 

συνεργάζεται με τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και προσκαλεί και όλους τους φίλους του να 

βοηθήσουν, ώστε μαζί να μοιράσουν χαμόγελα και ελπίδα στα παιδιά που το χρειάζονται.  Συγκεκριμένα, από 

τις 2 Δεκεμβρίου έως τις 23 Δεκεμβρίου, τo Hard Rock Cafe Athens προσκαλεί όλους τους επισκέπτες του να 

μεταμορφωθούν σε μάγους των Χριστουγέννων και βοηθήσουν ώστε να λάβουν δώρα όλα τα παιδάκια! Οι 

επισκέπτες του Hard Rock Cafe Athens μπορούν να μοιραστούν το εορταστικό πνεύμα της γενναιοδωρίας είτε 

αφήνοντας ένα δώρο κάτω από το υπέροχο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Hard Rock είτε προσφέροντας  

κάποιο χρηματικό ποσό απευθείας, χρησιμοποιώντας το ειδικό κουτί του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού» που θα βρίσκεται στον χώρο του Rock Shop.   

Ο Σταμάτης Τσαμτσουκάκης, General Manager του Hard Rock Cafe Athens, δήλωσε: «Είναι πάντα μέρος της 

κουλτούρας μας να προσφέρουμε χαρά και ευτυχία σε κάθε επισκέπτη του Hard Rock Cafe Athens. Αυτή τη 

φορά είμαστε διπλά χαρούμενοι που μπορούμε να βοηθήσουμε να φέρουμε ένα χαμόγελο στα πρόσωπα των 

παιδιών αυτών. Άλλωστε, τα Χριστούγεννα είναι ιδανική εποχή για να αγκαλιάσουμε ακόμα περισσότερο ένα 

από τα βασικά motto μας το “Take Time To Be Kind”, και να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στο να δείξουμε ευγένεια 

και αγάπη για το συνάνθρωπό μας». 

Πλησιάζοντας λοιπόν προς το νέο έτος, ας γίνει ο καθένας από εμάς ένας κρίκος στην αλυσίδα προσφοράς που 

δημιουργεί αυτά τα Χριστούγεννα το Hard Rock Cafe Athens για τα παιδιά σε ανάγκη, συγκεντρώνοντας δώρα 

για εκείνα και γεμίζοντάς τα με χαμόγελα και αισιοδοξία. 



To Hard Rock Cafe Athens περιμένει όλους τους φίλους του, πάντα στην οδό Αδριανού 52, για να απολαύσουν 

τα εορταστικά μενού και να βοηθήσουν να γεμίσουν τα παιδιά του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

με αισιοδοξία για τη νέα χρονιά. 

‘’Take time to be Kind’’ αυτές τις γιορτές και έλα να προσφέρεις χαμόγελα στο Hard Rock Cafe Athens. 

Σχετικά: «SEND A SMILE»: ΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ HARD ROCK CAFE ATHENS ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

  
Πότε:   2 Δεκεμβρίου 2019 έως 23 Δεκεμβρίου 2019 

Πού:  Hard Rock Cafe Athens, Αδριανού 52 , Μοναστηράκι 

#ThisIsHardRock  
 
Για περισσότερες πληροφορίες για το Hard Rock Cafe Αθήνας, επισκεφθείτε το www.hardrock.com/athens , ή 
μείνετε συντονισμένοι: 
https://www.facebook.com/hrcathens/about/ 
https://twitter.com/hardrockathens 
https://www.instagram.com/hrcathens/ 
 
Τέλος 
 

Σχετικά με την Hard Rock International 
 
Με παρουσία σε 75 χώρες, με 259 διαφορετικές τοποθεσίες που συμπεριλαμβάνουν ιδιόκτητα/ franchise  ξενοδοχεία, καζίνο, 
Rock Shops και cafe, η Hard Rock International (HRI) είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες παγκοσμίως. Ξεκινώντας με 
μια κιθάρα του Eric Clapton, το Hard Rock διαθέτει τη πιο πολύτιμη συλλογή μουσικών αναμνηστικών στον κόσμο που αριθμεί 
περισσότερα από 83,000 αντικείμενα, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα Hard Rock ανά τον κόσμο. Το 2018 η Hard Rock 
International αναγνωρίστηκε από το περιοδικό Forbes ως «Κορυφαίος Εργοδότης για Γυναίκες», καθώς και ως «Διαχειριστής 
Γης της Χρονιάς» από τα Global Gaming Awards. Το 2019 η Hard Rock International τιμήθηκε ως ένας από τους «Καλύτερους 
Μεγάλους Εργοδότες της Αμερικής» και ένας από τους Top Εργοδότες για Γυναίκες από το περιοδικό Forbe’s, ενώ παράλληλα 
αναδείχθηκε ως το Νο.1 στην Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών από Upper Upscale Αλυσίδες Ξενοδοχείων της εταιρείας J.D. 
Powers για το 2019. Τα Hard Rock βρίσκονται στις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων και των δύο πλέον 
επιτυχημένων επιχειρήσεων της αλυσίδας στη Florida, όπου βρίσκεται και το πρώτο παγκοσμίως Guitar Hotel® στη νότια 
Florida, όπου βρίσκονται και τα κεντρικά της εταιρείας. Το brand αποτελεί ιδιοκτησία της βασικής νομικής οντότητας της HRI, 
με τον διακριτικό τίτλο The Seminole Tribe of Florida. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Hard Rock International, 
επισκεφθείτε το www.hardrock.com. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες (προς δημοσιογράφους): 
Κωνσταντίνος Καβαλλάρης H+K Strategies, τηλ.: 210 6281852, e-mail: Konstantinos.Kavallaris@hkstrategies.com  
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