«ΜΑΖΙ ΘΑ ΑΝΑΨΟΥΜΕ ΤΑ ΦΩΤΑ»
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-1Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ 106% TOY ΣΤΟΧΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

«ΜΑΖΙ ΘΑ ΑΝΑΨΟΥΜΕ ΤΑ ΦΩΤΑ»: Όταν καταλήγαμε στο μήνυμα που θα
αποτύπωνε σε μια συμπυκνωμένη πρόταση, το όραμα και τα σχέδιά μας και
αποφασίσαμε να το στείλουμε, με μία ανοιχτή πρόσκληση στον κόσμο, ποτέ
δεν πιστεύαμε ότι το ΜΑΖΙ θα περιλάμβανε τόσους πολλούς αποδέκτες, τόσες
όμορφες εικόνες, τόσα έντονα συναισθήματα, τόσο περίσσευμα ελπίδας και
αισιοδοξίας, τόσο ΦΩΣ!
Από τις 11 Ιανουαρίου και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της υπέροχης διαδρομής
μας, που στόχο είχε τη συγκέντρωση του απαιτούμενου χρηματικού ποσού για
την ολοκλήρωση της ανακαίνισης του 2ου ορόφου της Βιβλιοθήκης μας,
ζήσαμε μοναδικές στιγμές. Ανανεώσαμε σχέσεις με φίλους, δημιουργήσαμε
νέες φιλίες, μοιραστήκαμε αναμνήσεις, χρωματίσαμε όνειρα και σχηματίσαμε
μια μεγάλη κοινότητα που ξεπέρασε, από την πρώτη στιγμή, τα σύνορα της
πόλης, του νομού αλλά και της χώρας.
Ευχαριστούμε ολόθερμα τον καθένα ξεχωριστά αλλά και όλους ΜΑΖΙ που
πρόσφεραν από 1-27.000€ κα μας βοήθησαν όχι μόνο να πλησιάσουμε το
στόχο, που αρχικά φαινόταν απρόσιτος, αλλά και να τον ξεπεράσουμε, αφού
μέχρι σήμερα το ποσό που έχει συγκεντρωθεί έφθασε τα 106.232€ :
Τους 686 φίλους της Βιβλιοθήκης που πρόσφεραν τη δωρεά τους στο κουτί
εισφορών, τους 155 καταθέτες στους δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, τους
μεγάλους δωρητές μας, τις εταιρίες εθνικής εμβέλειας, τις τοπικές επιχειρήσεις,
τους επιστημονικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και τα σχολεία, τις αθλητικές
ενώσεις, τους ομογενείς, τους καλλιτέχνες-πρεσβευτές της εκστρατείας που
έσπευσαν να διαδώσουν το μήνυμά μας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και να μας αφιερώσουν ειδικά video και τραγούδια, τους χορηγούς
επικοινωνίας της εκστρατείας μας και όλους τους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε για
την άμεση ανταπόκριση στη διάδοση του μηνύματος, τη θερμή συμμετοχή στο
όραμά μας, τις επισκέψεις τους στο χώρο μας και τα εγκωμιαστικά σχόλια για
το έργο και την προσφορά μας που μας έδωσαν δύναμη για τη συνέχεια.
Και φυσικά την ομάδα που με ακόρεστο πάθος σχεδίασε και υλοποίησε την
εκστρατεία: το Διοικητικό Συμβούλιο, τους εργαζομένους στη Βιβλιοθήκη, τους
εθελοντές, την εταιρία επικοινωνίας OPUS.
Ανταποκρινόμενοι στην αγάπη του κόσμου που βλέπει στη Βιβλιοθήκη την
ελπίδα για το μέλλον του αλλά και στην επιθυμία του να τη στηρίξει, η εκστρατεία
μας παίρνει μια μικρή παράταση με στόχο να καλύψουμε τα έξοδα της

υλοποίησης των αρχικών εκδηλώσεων, να στηρίξουμε τη λειτουργία του στούντιο
ηχογράφησης και τη σύνδεσή του με τη λειτουργία της αίθουσας εκδηλώσεων.
Παράλληλα, συνεχίζεται και η εκστρατεία που απευθύνεται στους Έλληνες που ζουν στο
εξωτερικό στη σελίδα υποστήριξης στο Indiegogo.

Οι παραγγελίες του εξοπλισμού του 2ου ορόφου-αναλυτικό κατάλογο του οποίου θα
ανακοινώσουμε σύντομα στο support.libver.gr- έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ
προγραμματίζουμε ΝΑ ΑΝΑΨΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΩΤΑ στις αρχές Απριλίου!
Σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας. Όλοι μαζί ξεπεράσαμε κάθε
προσδοκία.

Η δύναμη των πολλών τα καταφέρνει!

*Επειδή ο κατάλογος των δωρητών (ανώνυμων και επώνυμων) είναι μακρύς, θα γίνει
άμεσα ειδική μνεία σε ξεχωριστή σελίδα στο support.libver.gr όλων των φίλων που
προσέφεραν από το υστέρημά τους καθώς και των εταιριών τοπικής και εθνικής
εμβέλειας που ξεχώρισαν το έργο μας και στήριξαν την προσπάθειά μας.

Για επικοινωνία σχετικά με θέματα Τύπου επικοινωνήστε με: OPUS Integrated Communication
Μάνια Ντάνου 6937056207 mania.danou@gmail.com | Ναταλία Κατηφόρη 6972345289
natalia@opusltd.com
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