Kovanček Group d.d., Slovenska cesta 55A, 1000 Ljubljana

OBVESTILO O USPEHU PRI ZBIRANJU DONACIJ ZA 7 DRUŠTEV IN ZAVETIŠČ
Spoštovani predstavniki medijev,
želeli bi vas obvestiti, da smo bili v zadnjih 18 dneh zelo uspešni v akciji zbiranja hrane za živali za 7 društev in
zavetišč. Z namenom promocije spletne platforme E-Donacije in predstavitve poenostavljenega načina doniranja
dohodnine, smo organizirali Facebook akcijo »1 LIKE = 50 g HRANE ZA ŽIVALI«, na podlagi katere smo s skupnimi
močmi zbrali že več kot 630 kg hrane za živali, ki se bo razdelila med naslednje sodelujoče organizacije:
•
•
•
•
•
•
•

Lajka, društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski (Cesta v Mestni log 33, 1000 Ljubljana),
Društvo za zaščito živali Pomurja (Trg zmage 8, 9000 Murska Sobota),
Zavod Pit za pomoč, pravice in zaščito živali (Vodnikova cesta 104 E, 1000 Ljubljana),
Zavetišče Horjul, zavod za oskrbo, nego, zaščito in vzgojo hišnih in izgubljenih živali (Smrečje 55,
1354 Horjul),
Društvo proti mučenju živali Koroške (Prežihova ulica 24, 2390 Ravne na Koroškem),
Turk zavetišče za živali d.o.o. (Zajčji Vrh pri Stopičah 4, 8000 Novo mesto),
Društvo za zaščito živali Ljubljana (Gmajnice 30, 1000 Ljubljana).

Na podlagi uspešnih rezultatov smo se odločili akcijo podaljšati do nedelje, 2.5.2021, in v donacijo vključiti
še nove sledilce z Instagrama, saj si želimo doseči donacijo v višini 1 tone hrane za sodelujoče organizacije.
Akcijo so podprli tudi nekateri znani Slovenci, med njimi Tanja Kocman, Damjan Murko, Saša Lendero, Dejan
Marič, Denis Porčič, Jan Klobasa, Uroš Jurišić, Marko Škof, Dejan Krajnc in tudi drugi, za kar se jim in vsem ostalim,
ki so nas podprli in delili ter všečkali Facebook stran Kovanček, iskreno zahvaljujemo.
Naprošamo vas, da delite in objavite to pozitivno novico o podaljšanju akcije in tako pripomorete k zastavljenemu
cilju donacije v višini 1 tone hrane za živali!
Prilagamo vam tudi povezavo do opisa naše akcije in povezavo do naše FB strani:
https://edonacije.si/2021/04/14/donatorska-akcija/
https://www.facebook.com/kovancek
V upanju na vašo pomoč in podporo vas lepo pozdravljamo in se vam v imenu vseh sodelujočih organizacij
iskreno zahvaljujemo.
Ljubljana, 30. 4. 2021

