
 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

«ΦΡΟΝΤΙΖΩ!» 



Το προφίλ της οργάνωσης 
 
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι περιβαλλοντική, μη 
κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό τη μελέτη και προστασία 
των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα, 
θεωρώντας τα ως βασικά στοιχεία της ελληνικής φύσης. Από 
το 1982, εργάζεται με σκοπό να διασφαλίσει ένα βιώσιμο 
περιβάλλον τόσο για τα πουλιά, όσο και για τον άνθρωπο. 
To έργο της περιλαμβάνει δράσεις προστασίας, ενημέρωσης 
και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καθώς και παρεμβάσεις 
για κρίσιμα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι 
εταίρος της BirdLife International, της μεγαλύτερης 
παγκόσμιας ομοσπονδίας για την προστασία των πουλιών 
και των βιοτόπων τους. 
Στην Ελλάδα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για ένα 
πλούσιο και διαφορετικό περιβάλλον όπου η ενεργή 
συμμετοχή των καταστημάτων/επιχειρήσεων αποτελεί έναν 
παράγοντα κλειδί για την προστασία του. Οι 
επιχειρήσεις/καταστήματα μπορούν να συμβάλουν στην 
προστασία των πουλιών και του φυσικού περιβάλλοντος της 
Ελλάδας υποστηρίζοντας το έργο της Ορνιθολογικής.  
 
Το Δίκτυο Καταστημάτων «Φροντίζω!» 
 
Το Δίκτυο Καταστημάτων «Φροντίζω» αποτελείται από 
καταστήματα και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα που 
ακολουθούν πραγματικά μια θετική στάση προς τις 
περιβαλλοντικές προκλήσεις, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 
για να προωθήσουν ακόμα περισσότερο την περιβαλλοντική 
ευθύνη, αγαπούν και σέβονται το περιβάλλον και τα πουλιά. 
Για να γίνετε μέλη του Δικτύου και να υποστηρίξετε 
έμπρακτα το έργο της Ορνιθολογικής, απαιτείται μία 
ελάχιστη οικονομική εισφορά των 100€ το χρόνο, αγάπη και 
σεβασμός για τα πουλιά και το περιβάλλον και εμείς για την 
ευγενική σας υποστήριξη παρέχουμε: 

1) μία ξύλινη τεχνητή φωλιά η οποία θα αναρτηθεί σε 
εμφανές σημείο στο κατάστημά σας 

2) ένα αυτοκόλλητο σήμα με το λογότυπο του Δικτύου το 
οποίο αναφέρει το χρόνο υποστήριξης, για παράδειγμα 
2011-2012 (οι εγγραφές στο Δίκτυο «Φροντίζω» που 
γίνονται μέσα στο 2011, εξασφαλίζουν συμμετοχή έως το 
Δεκέμβριο του 2012)   

3) προβολή στα μέσα επικοινωνίας της Ορνιθολογικής  



Η προβολή της συνεργασίας μας 
 
Η συνεργασία της Ορνιθολογικής με τα Καταστήματα του 
Δικτύου «Φροντίζω!» θα προβάλλεται διαρκώς μέσα από: 
 

• το διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter της Ορνιθολογικής 
το οποίο αποστέλλεται σε 4.500 παραλήπτες  

• το δικτυακό τόπο της Ορνιθολογικής 
(www.ornithologiki.gr) ο οποίος έχει  2.000.000 
επισκέπτες  ετησίως  

• το τριμηνιαίο περιοδικό της Ορνιθολογικής «Οιωνός»  

• διαδικτυακά fora (όπως στη σελίδα της Ορνιθολογικής 
στο facebook) και άλλες διαδικτυακές πύλες (portal)   
 

Τέλος, στα Μέλη του Δικτύου «Φροντίζω!» παρέχεται 
δυνατότητα προνομιακής προβολής (έκπτωση 50%) στο 
τριμηνιαίο περιοδικό μας «Οιωνός» το οποίο αποστέλλεται 
σε 3.000 μέλη και φίλους! 
 
Σας περιμένουμε κοντά μας! Ας διεκδικήσουμε μαζί ένα 
καλύτερο περιβάλλον για όλους! 

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας! 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Εύη Χαβελέ  
Υπεύθυνη Τμήματος Προβολής & Ανάπτυξης 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία      
Βασ. Ηρακλείου 24, Αθήνα 10682 
Τηλ. 210 8228704, φαξ 210 8227937 

 
 
 

 
 

 




