ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ #apotalidl
Ο παρών δικτυακός τόπος fylladioprosforasapotalidl.gr δημιουργήθηκε με σκοπό να ενημερώσει τους
επισκέπτες σχετικά με την καμπάνια Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Lidl Ελλάς, που ονομάζεται
«Φυλλάδιο Προσφοράς #apotalidl» και αφορά την προσφορά προϊόντων από την εταιρία Lidl Ελλάς
στους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς: Ανοιχτή Αγκαλιά, Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής,
Μπορούμε και το Χαμόγελο του Παιδιού μέσω κοινοποιήσεων του δικτυακού τόπου από τους
επισκέπτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής τους ή/και το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.
Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες
καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του
επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε
πληροφορίας που παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των
παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
Συγκεκριμένα ο επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει εφόσον
το επιθυμεί, στην καμπάνια “Φυλλάδιο Προσφοράς #apotalidl”, πατώντας το κουμπί «Μοιράσου το
καλό, Εδώ» και μέσω ενός αναδυόμενου από το κουμπί tab, να κοινοποιήσει την καμπάνια «Φυλλάδιο
Προσφοράς #apotalidl» σε κάποιο από τα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook,
Messenger, Twitter, LinkedIn, Viber, WhatsApp, Email, μέσω μιας shared image. Συγκεκριμένα σε κάθε
κοινοποίηση που θα γίνεται στο κανάλι που θα επιλέξει ο χρήστης, θα προβάλλεται μια από τις τρεις
εναλλακτικές εικόνες/shared images που θα επικοινωνούν το μήνυμα του «Φυλλαδίου Προσφοράς
#apotalidl» και θα προτείνουν στις επαφές του χρήστη να συμμετάσχουν με κοινοποίηση.
Έγκυρη κοινοποίηση θεωρείται κάθε κοινοποίηση (share) που γίνεται από τον χρήστη που πατάει το
κουμπί «Μοιράσου το καλό Εδώ», ανεξάρτητα από την επιτυχημένη ή μη προβολή της καμπάνιας στα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσής του.
Για κάθε έγκυρη κοινοποίηση που θα γίνεται στον δικτυακό τόπο, η Lidl Ελλάς θα προσφέρει 1€ σε
προϊόντα στους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς «Ανοιχτή Αγκαλιά», «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
& Αρωγής», «Το Χαμόγελο του Παιδιού», «Μπορούμε». Κάθε Μη Κυβερνητικός Οργανισμός θα λάβει
για κάθε κοινοποίηση, προϊόντα που αντιστοιχούν σε 25% του 1€.
Ο συνολικός αριθμός των έγκυρων κοινοποιήσεων από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας που θα
καταγραφούν μέχρι τη λήξη της καμπάνιας, θα καθορίσει και την προσφορά που θα δεχθούν οι
δικαιούχοι οργανισμοί. Η Lidl Ελλάς δεσμεύεται να προσφέρει προϊόντα συνολικής αξίας 40.000€ στους
δικαιούχους μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, ακόμη και αν ο συνολικός αριθμός των έγκυρων
κοινοποιήσεων δεν φτάσει τον απαιτούμενο αριθμό των 40.000 κοινοποιήσεων.
Συνεπώς, ολοκληρωμένος και έγκυρος θεωρείται ο συνολικός αριθμός των κοινοποιήσεων (shares) που
έχει γίνει από το σύνολο των χρηστών οι οποίοι πάτησαν το κουμπί «Μοιράσου το καλό-Εδώ»
ανεξάρτητα από την επιτυχημένη ή μη προβολή της καμπάνιας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσής τους.
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό κοινοποιήσεων που μπορεί να κάνει ο κάθε χρήστης είτε
χρησιμοποιήσει το ίδιο κανάλι, είτε όχι.
Επιπλέον, μέσα από τον δικτυακό τόπο “fylladioprosforasapotalidl.gr”, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα:

• Να παρακολουθεί την πορεία της ενέργειας, μέσω της ημερήσιας ενημέρωσης για το συνολικό αριθμό
των κοινοποιήσεων που έχουν γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
• Να ενημερωθεί για τους 4 Οργανισμούς στους οποίους θα προσφέρει η Lidl Ελλάς προϊόντα.
• Να μάθει την ιστορία πίσω από την καμπάνια «Φυλλάδιο Προσφοράς #apotalidl» παρακολουθώντας
το σχετικό video.
• Να δει ποια αναγνωρίσιμα πρόσωπα θα συμμετέχουν στην καμπάνια, ως Διανομείς Αγάπης και
Αλληλεγγύης.
• Να δει στιγμιότυπα από δράσεις του Φυλλαδίου Προσφοράς #apotalidl, στην πόλη μέσα από videos
και φωτογραφίες.
• Να ενημερωθεί για κορυφαίες πρωτοβουλίες Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Lidl Ελλάς
• Να συνδεθεί με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Lidl Ελλάς, επιλέγοντας τα αντίστοιχα κουμπιά.
Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων
παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.
Ο παρών δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών
banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη
για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών
τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της Lidl Ελλάς του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά
ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος
τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των
ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει
από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά
περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες,
κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Lidl
Ελλάς και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το
περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής,
τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο
από οποιονδήποτε χρήστη.
Διάρκεια Ενέργειας
Η παρούσα καμπάνια Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Lidl Ελλάς θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου
2019 στις 10:00 και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2020 στις 24:00. Μετά το πέρας της
παραπάνω ημερομηνίας, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στην καμπάνια και το κουμπί
«Μοιράσου το καλό – εδώ» θα απενεργοποιηθεί. Ο αριθμός των επιτυχημένων κοινοποιήσεων (shares)
που θα γίνει σε αυτό το διάστημα θα ανακοινωθεί μέσα από τον παρόντα δικτυακό τόπο, αλλά και μέσα
από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Lidl Ελλάς αλλά και άλλες μορφές online και offline
επικοινωνίας. Η παράδοση των προϊοντικών επιταγών στους δικαιούχους Μη Κυβερνητικούς
Οργανισμούς θα γίνει σε επίσημη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της
ενέργειας τον Ιανουάριο 2020.

Ο παρών δικτυακός τόπος θα παραμείνει ενεργός και μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, για καθαρά
επικοινωνιακούς λόγους, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό για το συνολικό αποτέλεσμα της
ενέργειας, χωρίς ωστόσο να δίνεται πλέον η δυνατότητα συμμετοχής μέσω κοινοποιήσεων.

