
ΤΑΞΙΔΙΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - OUTDOOR ACTIVITIES

1 σπιτάκι, για 4μελή οικογένεια με πρωινό για ένα Σαββατοκύριακο, στο 
MILIAS CAMPS VILLAGE στη Γραβιά, Παρνασσού. 632

1 πακέτο διαμονής στην Τήνο στα WhiteTinos luxurious suites, στο χωριό 
Στενή (family room 4-6 ατόμων για 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό - εκτός 
Ιουλίου - Αυγούστου).

867

Η εταιρεία προσφέρει ένα τριήμερο ταξίδι σε ξενοδοχείο 4 αστέρων για δύο 
άτομα με πρωινό στο Πήλιο, (2 διανυκτερεύσεις). 
Οι ημερομηνίες θα διαμορφωθούν σε συνεννόηση με το γραφείο (εκτός 
ημερομηνιών high season).  

363

Το Mainalon Resort προσφέρει σε 2 τυχερούς λαχνούς από 2 διανυκτερεύ-
σεις με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο.
Η προσφορά ισχύει μέχρι 31/12/21, κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα κρα-
τήσεων για έλεγχο διαθεσιμότητας, και εκτός εορτών και αργιών.

540
1286

Το Trikolonion Country Hotel προσφέρει σε 2 τυχερούς λαχνούς από 2 δια-
νυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό.
Η προσφορά ισχύει μέχρι 31/12/21, κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα κρα-
τήσεως για έλεγχο διαθεσιμότητας, και εκτός εορτών και αργιών.

1260
273

Η εταιρεία προσφέρει σε έναν τυχερό, 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλι-
νο δωμάτιο στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Crete Mirabello Bay. 
Η προσφορά ισχύει από 01/04/2021 μέχρι 31/03/2022, κατόπιν επικοινωνί-
ας για τη διαθεσημότητα του ξενοδοχείου (εκτός της περιόδου 15/07/2021-
15/09/2021 και των επίσημων αργιών). 

555

Η εταιρεία προσφέρει σε ένα τυχερό, 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλι-
νο δωμάτιο στο ξενοδοχείο Dolce Attica Riviera. 
Η προσφορά ισχύει από 01/04/2021 μέχρι 31/03/2022, κατόπιν επικοινωνί-
ας για τη διαθεσημότητα του ξενοδοχείου (εκτός της περιόδου 15/07/2021-
15/09/2021 και των επίσημων αργιών).

326

Η εταιρεία προσφέρει σε ένα τυχερό, 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλι-
νο δωμάτιο   στο ξενοδοχείο Lazart Hotel στη Θεσσαλονίκη.
Η προσφορά ισχύει από 01/04/2021 μέχρι 31/03/2022, κατόπιν επικοινωνί-
ας για τη διαθεσημότητα του ξενοδοχείου (εκτός της περιόδου 15/07/2021-
15/09/2021 και των επίσημων αργιών). 

384

1 δίκλινο δωμάτιο (2 ατόμων), για 2 διανυκτερεύσεις, (Παρασκευή-Σάββα-
το-Κυριακή), με πρωινό, στο Abeliona Retreat. 
(κατόπιν προ συνεννόησης με το ξενοδοχείο και βάση διαθεσιμότητας).

606

Για έναν υπερτυχερό και την οικογένεια του, διαμονή 2 διανυκτερεύσεων 
στην πολυτελή κατοικία  
LAFKY ARAHOVA RESIDENCE στον μαγευτικό Παρνασσό. 
(κατόπιν επικοινωνίας με το ξενοδοχείο για διαθεσιμότητα και κράτηση).

252

Η εταιρεία προσφέρει σε έναν τυχερό, 1 διαμονή (2 διανυκτερεύσεων)  σε 
μια Junior Suite Sea View, ισογείου ή πρώτου ορόφου. Η διαμονή αφορά 
τη χρήση δίκλινου με πρωινό και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από 
04/05/2021- 03/06/2021 είτε από 12/09-25/09/2021, κατόπιν διαθεσιμό-
τητας και επικοινωνίας με το τμήμα κρατήσεων του ξενοδοχείου.
(Εξαιρούνται εορταστικές περίοδοι, αργίες και ημερομηνίες που θα πραγμα-
τοποιηθεί κάποιο event). 

488

Προσφέρει μία διήμερη διαμονή δύο ατόμων συμπεριλαμβανομένου του 
πρωινού, στο 5* Rocabella Mykonos για οποιεσδήποτε ημερομηνίες μέσα 
στις περιόδους 8/4/2021-31/05/21 και 20/9/2021-31/10/2021.

1287



ΟΜΟΡΦΙΑ

Η εταιρεία Marigold nails and more προσφέρει σε δύο τυχερούς από ένα 
ολοκληρωμένο ημιμόνιμο μανικιούρ. 

754
403

ΙΑΤΡΙΚΑ

Η εταιρεία προσφέρει σε 2 τυχερούς από 5 φυσιοθεραπείες.
562
903

Η εταιρεία προσφέρει σε έναν τυχερό ένα πακέτο βιοχημικών και αιματολο-
γικών εξετάσεων αξίας 100€. 707

Επτά τυχεροί κερδίζουν από ένα πελματογράφημα 3d (κινητική και στατι-
κή ανάλυση).

Το ιατρείο θα παραμείνει ανοιχτό μετά τα νέα μέτρα για τον  COVID-19.

713
345
104
729
650
362
303

Το ΙΑΣΩ Παίδων προσφέρει σε 3 τυχερούς από ένα βασικό πακέτο 
προληπτικών εξετάσεων.  
(οφθαλμολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex & καρδιολογική 
εξέταση). 

374
447
145

ΕΣΤΙΑΣΗ

Προσφέρει σε 2 τυχερούς από ένα γεύμα (2 ατόμων) μέγιστής αξίας 60 € 
το καθένα στο εστιατόριο. 
(κατόπιν επικοινωνίας με το εστιατόριο για διαθεσιμότητα και κράτηση) 

45
689

Η εταιρία προσφέρει ένα δείπνο για δύο άτομα, η προσφορά ισχύει από 
23/04/2021 μέχρι 20/09/2021.
(κατόπιν επικοινωνίας, για διαθεσιμότητα και κράτηση)

494

3 τυχεροί λαχνοί κερδίζουν από 1 κουτί cookies (750gr).
844
565
450

Για έναν τυχερό λαχνό ένα χριστουγεννιάτικο καλάθι με εποχιακά τρόφιμα 
και μη, αξίας 50 ευρώ. 612

5 τυχεροί λαχνοί κερδίζουν από μια συσκευσία 3 κόκκινων κρασιών του οι-
νοποιείου μας. 
Doña Silvina Family Selection Petit Verdot 2016
Doña Silvina Family Selection Tempranillo 2017
Doña Silvina Family Selection Aglianico 2016

812
637
113
262
232

Το κρεοτεχνείο Γεωργιάδη προσφέρει σε 3 τυχερούς λαχνούς χοιρινή σπάλα 
και μπούτι μανριναρισμένα για Εορταστικό Δείπνο.

399
88
89



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

H Once Upon A Tart, Private Dining προσφέρει 50% έκπτωση στην προετοι-
μασία ενός γεύματος ή δείπνου (έως 15 άτομα) με παράδοση στο χώρο σας. 536

Προσφέρει 1 παιδικό πάρτυ 50 ατόμων. 131

Η εταιρεία προσφέρει 1 παιδικό πάρτυ 250€  με 2 εμψυχωτές. Το πρόγραμ-
μα περιλαμβάνει τη δημιουργική απασχόληση των μικρών καλεσμένων 
(20-25 παιδιά) για 3 ώρες.

44

H εταιρεία προσφέρει customised διακοσμητικά και ατομικά δωράκια για 
παιδικό πάρτυ 15 παιδιών, αξίας 150€. 636

ΑΘΛΗΣΗ

1 δραστηριότητα (εκτός από Ωδείο CGS και Juventus Soccer Schools). 656

ΔΙΑΦΟΡΑ

Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν από μια προπληρωμένη κάρτα Πειραιώς Prepaid 
Gift Cards αξίας 100€!

305
402
192

Η εταιρεία  προσφέρει σε έναν τυχερό, 1 κρεμαστό φωτιστικό αξίας 200€. 
Δεν υπάρχει δικαίωμα αλλαγής. 784

Η εταιρία προσφέρει σε έναν τυχερό δωροεπιταγή αξίας 50€. 677

Η εταιρεία προσφέρει σε έναν τυχερό μία φωτογράφιση τύπου AirBnb, οι-
κίας έως 65τμ. ή σκάφους έως 30ft ή αεροφωτογράφηση εγκατάστασης.
Η φωτογράφιση περιλαμβάνει: - Φωτογράφιση Master δωματίου - Φωτο-
γράφιση Σαλονιού - Φωτογράφιση Κουζίνας - Φωτογράφιση Μπάνιου. Η 
προσφορά ισχύει έως 30/4/2021 κατόπιν διαθεσιμότητας
(Στην προσφορά δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν έξοδα μεταφοράς/διαμο-
νής για περιοχές εκτός Αθηνών).

767

Προσφέρει σε δύο τυχερούς από μία δωροεπιταγή αξίας 50 € στον καθένα. 388
300

Προσφέρει 1 συλλεκτικό γούρι/κόσμημα αξίας 20 € σε έναν τυχερό λαχνό. 490

Το CGS Sports Club και η Juventus FC προσφέρουν σε τρεις τυχερούς από 
μια φανέλα υπογεγραμμένη από έναν αστέρα της ομάδας.

149
205
497

 

Tel: 6949 72 80 10
E-mail: onceuponatart7@gmail.com

Once Upon a Tart

Priva t e  Di ning

Once Upon
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ΔΙΑΦΟΡΑ

Η εταιρία προσφέρει σε 5 τυχερούς λαχνούς από ένα γούνινο μπρελόκ και 
σε 1 τυχερό λαχνό ένα καλοκαιρινό χειροποίητο καπέλο.

874 (καπέλο)
120
672
379
568
183

Ένας τυχερός κερδίζει 1 κάδρο εκτυπωμένο με τη φωτογραφία που θα μας 
δώσετε σε καμβά βαμβακερό τελαρωμένο και σε διάσταση της αρεσκείας 
σας ώς 60Χ80 εκ.

577

Ένας τυχερός κεδίζει 1 διακοσμητικό κρύσταλλο με τη φωτογραφία που θα 
μας δώσετε σε διάσταση 20Χ30. 138

Το βιβλιοχαρτοπωλείο προσφέρει μια σχολική τσάντα και ένα λογοτεχνικό 
βιβλίο τελευταίας κυκλοφορίας. 302

Το Little Book προσφέρει σε 5 τυχερούς λαχνούς από ένα κουπόνι έκπτωσης 
15%. 

478
604
282
306
483

Δύο τυχεροί κερδίζουν από 1 LEGO DOTS
060868 - LEGO® DOTS: Desk Organizer (41907). 258

060865 - LEGO® DOTS: Pineapple Pencil Holder (41906). 343

5 τυχεροί λαχνοί κερδίζουν από 3 πακέτα συλλογών Magiki (Magiki Princess, 
Magiki Mermaids & Maxxi Falkons).

163
198
210
453
804

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΕΝΔΥΣΗ

Σε 2 τυχερούς από ένα γυναικείο κολιέ με ημιπολύτιμους λίθους αιματίτη 
και σε 5 τυχερούς από ένα βραχιόλι γούρι του ‘21. 

878 (γούρι)
111 (γούρι)
539 (γούρι)
1292(γούρι)
828 (γούρι)
687 (κολιέ)
523 (κολιέ)

Η εταιρεία προσφέρει σε δύο τυχερούς από 1 δωροεπιταγή αξίας 70€ η 
κάθε μία για εξαργύρωση μέσω του eshop μας
(www.herminaathens.com). 

622
277

Ένας τυχερός κερδίζει το γούρι μας για το 2021 από την συλλογή της 
Alexandrini Jewelry. 387

Προσφέρουμε σε έναν τυχερό 1 ρολόι “breeze”, από τη χειμερινή κολεξιόν. 211

handmade jewelr y



ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΕΝΔΥΣΗ

Η εταιρεία προσφέρει ένα χειροποίητο παιδικό παλτό αξίας 150 ευρώ σε 
έναν τυχερό. 253

Το κατάστημα γυναικείων ρούχων και αξεσουάρ Tasoula Kagani προσφέ-
ρει σε έναν τυχερό λαχνό, 1 φουλάρι. 357

Η εταιρεία προσφέρει μια μπλούζα μαύρη και ένα πουκάμισο σε δύο τυχε-
ρούς.

392
786

Η εταιρεία MCM Greece προσφέρει ένα MCM Pouch σε έναν τυχερό λαχνό. 719

3 δώρα κατασκευασμένα από καθαρό ασήμι.
827
141
180

Η εταιρεία προσφέρει 1 set βαλίτσες μάρκας Diplomat
(καμπίνας-μεσαία-μεγάλη), συνολικής αξίας 200€. 372

ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία προσφέρει σε 10 τυχερούς από 1 πακέτο δώρου με είδη οικιακής 
χρήσης όπως σάκους απορριμμάτων ALASKA, γάντια νιτριλίου, σκεύη αλου-
μινίου, μεμβράνη, αντικολλητικό χαρτί ψησίματος & αλουμινόχαρτο. 

657
477
216
448
361
159
893
848
92

520

Η εταιρεία προσφέρει σε 5 τυχερούς από 3 κιβώτια χαρτιά οικιακής χρήσης 
(δηλ. 1 κιβώτιο χαρτί τουαλέτας, 1 κιβώτιο χαρτί κουζίνας & 1 κιβώτιο χαρ-
τοπετσέτες).

630
814
683
525
260

24 τυχεροί κεδρίζουν από ένα πακέτο με προϊόντα Dettol (40€ Λιανική 
Τιμή το κάθε πακέτο).

714
757
459
686
479
769
373
236
778
293
452
105

862
438
671
486
518
360
881
701
355
369
675
662



ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η εταιρεία προσφέρει σε έναν τυχερό ένα Coma 6000 mAh wireless power 
bank: Το ασύρματο power bank Coma αποτελείται από ασύρματη τεχνολο-
γία και μια μπαταρία 6000 mAh, διασφαλίζοντας ότι οι συσκευές φορτίζο-
νται σε σύντομο χρόνο. Συμπεριλαμβάνεται USB/micro καλώδιο φόρτισης 
USB. Αξία: 37,00 €

295

Η εταιρεία προσφέρει σε 1 τυχερό ένα TOKYO SOLAR, σακίδιο από πολυε-
στέρα με ενσωματωμένο 10W  ηλιακό πάνελ φόρτισης με είσοδο USB και 
καλώδιο. Χρόνος φόρτισης 2-3 ώρες περίπου στον ήλιο. Πολλές εσωτερικές 
θήκες, θέση για laptop. Αξία: 113,00 €

81

Η εταιρεία προσφέρει σε έναν τυχερό 1 Stylus Ballpoint Pen gift set, συ-
μπεριλαμβάνει ανταλλακτικό μελάνι. Αξία: 43,00 € 868

Η εταιρεία προσφέρει σε έναν τυχερό 1 Kibo Schwarzwolf παγούρι σε γκρί 
χρώμα για ζεστά και κρύα ροφήματα. Αξίας:24€ 758

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - COACHING

Η κυρία Κλώτσα προσφέρει σε 9 τυχερούς 1 δωρεάν συνεδρία (τεχνικές 
επικοινωνίας, personality analysis, οποιοδήποτε θέμα με χρήση των εργα-
λείων points of you).

ΣΟΦΙΑ ΚΛΩΤΣΑ

777
427
26

517
474
69

1252
397
717

Η κυρία Συγκούνα προσφέρει σε 3 τυχερούς απο μία συνεδρία life coaching 
(και parent coaching/executive coaching για στελέχη εταιριών), 
διάρκειας 55 λεπτών η κάθε μία, αξίας 50 ευρώ.

157
118
522

Η εταιρία προσφέρει σε έναν τυχερό λαχνό μια υπηρεσία οργάνωσης δίφυλ-
λης ντουλάπας (1,20m X 2,00m) αξίας 150€. 542

Η εταιρία προσφέρει σε έναν τυχερό έκπτωση 15% σε:   
• Παροχή υπηρεσιών baby sitting τόσο για μακρά χρονική διάρκεια όσο 

και για έκτακτες περιπτώσεις. Καλύπτουμε όλες τις περιοχές της Αττι-
κής.

• Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών και για εκτός Αθηνών περιοχές και το 
εξωτερικό για την περίοδο των διακοπων ή για έκτακτες ανάγκες. 

• Δυνατότητα επιλογής από διάφορες ειδικότητες όπως παιδαγωγοί με 
ειδικότητα στην προσχολική εκπαίδευση, ειδικοί παιδαγωγοί, δάσκαλοι, 
θεατρικής αγωγής, μουσικοί, γυμναστές κτλ 

798

Η εταιρεία προσφέρει σε έναν τυχερό λαχνό, λογιστική - φοροτεχνική υπο-
στήριξη διάρκειας 6 μηνών. 167


