
ΑΒ Βασιλόπουλος: Προσφορά και φροντίδα για τα παιδιά και τις οικογένειες 

 

 

Η  ΑΒ Βασιλόπουλος γιορτάζει κι αυτό το Πάσχα με προσφορά και φροντίδα για τα παιδιά και τις 

οικογένειες, καθώς με κάθε αγορά του ξεχωριστού Πασχαλινού Αβγού της, 0,30€ προσφέρονται για την 

ενίσχυση του Σωματείου "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" με την ΑΒ να διπλασιάζει το τελικό 

ποσό, ενώ για 8η συνεχή χρονιά η εταιρία το εορταστικό τραπέζι σε 3.000 οικογένειες που το έχουν 

ανάγκη. 

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: "Η ΑΒ Βασιλόπουλος γιορτάζει και αυτό το Πάσχα με προσφορά και 

φροντίδα.  Με μεγάλη χαρά προσφέρει στα παιδιά όλης της Ελλάδας ξεχωριστά πασχαλινά 

σοκολατένια αβγά, διακοσμημένα από τα παιδιά της ΑΒητικής οικογένειας για ένα πολύ σημαντικό- 

παιδικό- σκοπό. Παράλληλα, συνεχίζει την παράδοση της, στρώνοντας το πασχαλινό τραπέζι σε 3.000 

οικογένειες με παιδιά, που έχουν ανάγκη, σε όλη η χώρα.        

 

Τα πασχαλινά σοκολατένια αβγά που ήδη βρίσκονται στα ράφια των καταστημάτων της ΑΒ είναι 

ιδιαίτερα και έχουν καλό σκοπό! Είναι ιδιαίτερα καθώς είναι διακοσμημένα με τις εμπνεύσεις, την 

φαντασία αλλά και την τέχνη των παιδιών των εργαζόμενων της εταιρίας ενώ μέρος των πωλήσεων θα 

διατεθεί για τη στήριξη του έργου του Σωματείου "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος". Με την αγορά 

κάθε πασχαλινού αβγού ΑΒ, 0,30€ θα διατεθούν για τη στήριξη του έργου  του Σωματείου, ενώ 

πολλαπλασιάζοντας τη στήριξή της, η ΑΒ διπλασιάζει το ποσό. Πιο συγκεκριμένα το συνολικό ποσό που 

θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί για την ενίσχυση των Γενικών Νοσοκομείων: Παίδων Πεντέλης, 

Ζακύνθου,  Σερρών και Έβρου με  ιατρικό εξοπλισμό. 

 

Σημειώνεται ότι το Σωματείο "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" είναι μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός 

με σημαντική προσφορά στον τομέα της παιδικής υγείας ενώ πρωτοπορεί σε ζητήματα 

ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σχετικά με τα παιδικά ατυχήματα. Στόχος των ενεργειών του είναι 

η δημιουργία Αιθουσών Επειγόντων Περιστατικών στα Νοσοκομεία Παίδων όλης της χώρας.  

 

Φέτος, για 8η συνεχή χρονιά, η ΑΒ Βασιλόπουλος, αντιλαμβανόμενη την ανάγκη των ελληνικών 

νοικοκυριών για ζεστές, οικογενειακές στιγμές, ενώνει τις δυνάμεις της με το "Μπορούμε" και την 

"Τράπεζα Τροφίμων" και προσφέρει σε 3.000 οικογένειες που χρειάζονται τη φροντίδα μας όλα τα 

απαραίτητα τρόφιμα για το γιορτινό τους γεύμα.  

 

Οι πασχαλινές ενέργειες της εταιρείας, αποτελούν μέρος των καινοτόμων προγραμμάτων Εταιρικής 

Υπευθυνότητας που πραγματοποιεί διαχρονικά η ΑΒ Βασιλόπουλος.  

 

Και αυτή τη χρονιά η ΑΒ κάνει το Πάσχα ξεχωριστό. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από τη χαρά να 

προσφέρεις". 
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