Stimate doamne, stimati domni,
In urma raspunsului pozitiv obtinut ca urmare a proiectului de Craciun
demarat anul trecut de catre firma noastra impreuna cu Asociatia
Caritas Bucuresti, vom sustine aceasta actiune caritativa si anul acesta.
Pentru companiile care doresc sa ofere un cadou angajatilor si clientilor
lor cu ocazia Craciunului si a Sarbatorilor de Iarna, firma Neumann Key
Account Management ofera sortimentul cu mare traditie in Austria,
Schlumberger Sparkling Brut 0,75L intr-o cutie cadou atractiva la un pret
promotional de 44,- RON +TVA pentru acest proiect .
Pentru fiecare sticla achizitionata, 2 EUR,- se transfera in contul
Asociatiei Caritas Bucuresti. Cu donatia de la o sticla achizitionata se
asigura masa de Craciun pentru una dintre cele peste 3500 de persoane
vulnerabile pe care Asociatia Caritas le spijina, Craciunul devenind astfel
o Sarbatoare si pentru acestea.
Schlumberger Sparkling Brut, un cuvée de soiuri de struguri
Welschriesling, Pinot Blanc si Chardonnay este produsul de referinta al
casei Schlumberger, obtinut dupa metoda traditionala cu fermentare in
sticle si este marcat cu punctul de crama, garantia celei mai inalte
calitati. Traditia Casei Schlumberger dateaza din 1842.
Asociaţia Caritas Bucureşti asigura o gamă largă de servicii de educaţie
şi asistenţă medico-socială pentru persoane din toate categoriile sociale
şi de vârstă, în cadrul proiectelor sale precum Cantina Socială, Farmacia
Socială, Centrul de Îngrijiri la Domiciliu, Intervenţii in Situaţii de Urgenţă,
Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati etc.
„Suntem avocaţi ai celor săraci şi dezavantajaţi şi dorim să construim în
comunitate spiritul de solidaritate” ne dezvaluie dl. Eugen Stefanescu,
directorul Asociatiei Caritas Bucuresti.

Aceasta actiune se adreseaza tuturor acelor companii, care prin
achizitia unei sticle de Schlumberger doresc sa faca un cadou deosebit
„made in Austria” si totodata doresc sa asigure cu aceasta campanie
masa de Craciun pentru cat mai multe persoane aflate in dificultate, prin
intermediul Asociatiei Caritas Bucuresti.
Ne bucuram de o participare cat mai mare din parte Dvs. si va multumim
anticipat.
Comenzile Dvs. se vor livra in Bucuresti in decurs de 24 ore si in afara
Bucurestiului pana la 48 ore. Plata se face la livrarea marfii.
Pentru cantitati mai mari se accepta un termen de plata care va fi
discutat in prealabil la telefon.
Cantitatea minima de comanda este de 6 sticle /bax sau multiplu de 6.
Va rugam sa transmiteti comanda Dvs. impreuna cu datele de contact si
de facturare la adresa: schlumberger@caritasbucuresti.org
Eventuale intrebari va rog sa le adresati dlui. Moraru, Managing Partner
la Firma Neumann Key Account Management, tel. 0743 77 0362
Pentru detalii cu privire la proiectele sociale, va rugam sa-l contactati pe
dl. Eugen Stefanescu director al
Asociatiei Caritas Bucuresti la
tel. 021 233 21 34.

