
Η πρώτη vegan κάρτα προνομίων!



Τι είναι η Vegan Life Membership Card;
• Η Vegan Life Membership Card είναι μία 

αποκλειστικά vegan κάρτα προνομίων που 
εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το 
Vegan Life Festival.

• Πρόκειται για μία προσωποποιημένη κάρτα 
που προσφέρει εκπτώσεις και ειδικά προνόμια 
από συμβεβλημένες vegan και vegan friendly 
επιχειρήσεις και έχει ισχύ ένα έτος από την 
ημέρα αγοράς της. 

• Τα μέλη της Vegan Life Membership Card την 
παραγγέλνουν είτε από το διαδίκτυο είτε από 
τους ειδικούς πάγκους που υπάρχουν σε κάθε 
Vegan Life Festival, και με την κατοχή της 
απολαμβάνουν μοναδικά προνόμια σε όλο και 
περισσότερες επιχειρήσεις σε διάφορες πόλεις 
της Ελλάδας. 

• Η Vegan Life Membership Card 
κατασκευάζεται από ξύλο, ενώ σταδιακά θα 
λάβει ηλεκτρονική μορφή, για την αποφυγή 
χρήσης περιττού πλαστικού.



Ποιοι είναι οι στόχοι που 
επιδιώκουμε να επιτύχουμε;

• Να δημιουργήσουμε ένα ενεργό δίκτυο επιχειρήσεων 
που προσφέρουν vegan επιλογές.

• Να προωθήσουμε vegan και vegan friendly επιχειρήσεις 
και να ενισχύσουμε την προσπάθειά τους. 

• Να καταστήσουμε ακόμα πιο εύκολη την επιλογή του 
vegan τρόπου ζωής για όλα τα άτομα, σε όποια πόλη της 
Ελλάδας και αν βρίσκονται αυτά.

• Και, φυσικά, να διαδώσουμε τον vegan τρόπο ζωής, 
εφόσον αυτός είναι και ο κεντρικός στόχος του Vegan 
Life Festival.



Τι προσφέρουμε στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις;

Διαφημιστική ανάρτηση στις 
σελίδες και τις ομάδες του 
Vegan Life Festival και της 
Vegan Life Membership Card 
στο Facebook.

Διαφημιστική ανάρτηση και story 
στη σελίδα του Vegan Life 
Festival στο Instagram.

Διαφημιστικό βίντεο στο κανάλι 
του Vegan Life Festival στο 
YouTube (εφόσον το επιθυμείτε και 
κατόπιν συνεννόησης).

o Προώθηση στα κοινωνικά δίκτυα



Τι προσφέρουμε στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις:
o Διαφήμιση με άλλα μέσα

Αναφορά της εταιρείας στο 
διαφημιστικό φυλλάδιο της Vegan 
Life Membership Card. Το φυλλάδιο 
αυτό μοιράζεται σε όλα τα Vegan 
Life Festival, σε κάθε εκδήλωση που 
το Vegan Life Festival συμμετέχει 
ως εκθέτης ενώ αποστέλλεται 
ταχυδρομικά και στα μέλη μαζί με 
την κάρτα τους.

Αναφορά της εταιρείας στην 
επίσημη ιστοσελίδα του Vegan Life 
Festival.

Προώθηση της εταιρείας στη 
mailing list της Vegan Life 
Membership Card.



Ενδιαφέρεστε να προσφέρετε κάποια έκπτωση ή άλλο 
προνόμιο στα μέλη της Vegan Life Membership Card;

 Επικοινωνήστε 
μαζί μας:

E-mail: 
vegan.life.card@gmail.com

Compassion 

looks great 

on you!


