
ΤΑΞΙΔΙΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - OUTDOOR ACTIVITIES

Η Εταιρεία Milias Camps προσφέρει σε 1 τυχερό ένα Σαββατοκύριακο (2 
διανυκτερεύσεις με πρωινό) για 4 άτομα στο MILIAS CAMPS VILLAGE, στη 
Γραβιά Παρνασσού. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31/12/2022.

Το ξενοδοχείο Thalatta Sea Side Hotel προσφέρει σε 1 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 28/05/2022- 16/06/2022 είτε από 11/09-
24/09/2022, εκτός από αργίες (όπως το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 
από 10-13/6/22), εορταστικές περιόδους και events. Η κράτηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί κατόπιν διαθεσιμότητας και επικοινωνίας με το τμήμα 
κρατήσεων του ξενοδοχείου.

Το ξενοδοχείο Kamares Villas Boutique Hotel προσφέρει σε 1 τυχερό  2 
διανυκτερεύσεις με πρωινό (παραδοσιακό) σε δίχωρο δωμάτιο (max 4 άτομα 
– 60τμ) στην περιοχή του Γυθείου στην Ανατολική Μάνη. Η προσφορά ισχύει 
για την περίοδο 02/05/2022 – 03/07/2022 και 12/09/2022 – 16/10/2022 
(εκτός του 3ημέρου του Αγίου Πνεύματος) κατόπιν διαθεσιμότητας.

Το ξενοδοχείο  Rocabella Hotel Mykonos προσφέρει σε 1 τυχερό έκπτωση 
30% στη διαμονή του κατά τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Εξαιρείται η 
περίοδος του Πάσχα.

Η Εταιρεία White Tinos προσφέρει σε 1 τυχερό 1 πακέτο διαμονής στην Τήνο 
στα WhiteTinos luxurious suites, στο χωριό Στενή, (family room 4-6 ατόμων 
για 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό - εκτός ημερομηνιών high season).

Το ξενοδοχείο Kinsterna Hotel προσφέρει σε 1 τυχερό έκπτωση 20% στη 
διαμονή του. Εξαιρούνται ημερομηνίες αργιών και mid & high season 
(Ιούνιος - Σεπτέμβριος).

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Εταιρεία Lamda Leisure, θυγατρική της Lamda Development προσφέρει 
σε 2 τυχερούς από ένα οικογενειακό εισιτήριο για 3 ζωνες στο Xplore στο 
Golden Hall, με δικαίωμα εξαργύρωσης ενός έτους. 

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού προσφέρει σε 10 τυχερούς τα εξής:
σε 5 τυχερούς από 1 διπλή πρόσκληση για την παράσταση της κυρίας Μιμής 
Ντενίση «Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη» στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» www.theatron254.gr
και σε 5 τυχερούς από 1 οικογενειακή πρόσκληση για την Θόλο (επιλογή 1 
προβολής) www.tholos254.gr/gr/index.html

ΟΜΟΡΦΙΑ
Η Εταιρεία Crocus Collector προσφέρει σε 2 τυχερούς από μια Crocus Day 
Cream SPF30 - κρέμα ημέρας με αντιγηραντική, αντιοξειδωτική δράση και 
αντιηλιακή προστασία (πρόσωπο, λαιμό, ντεκολτέ) και σε 2 τυχερούς από 
ένα Collector Cleansing Balm.

Η Eταιρεία Marigold Nails and More προσφέρει σε 2 τυχερούς από ένα 
ολοκληρωμένο ημιμόνιμο μανικιούρ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 27/02/2022.           
(εξαιρείται η περίοδος από 20/12/21 έως 31/12/2021 )

Η Εταιρεία Le Boudoir προσφέρει σε 10 τυχερούς από ένα κουπόνι για 
χτένισμα & μανικιούρ.

http://www.theatron254.gr/
http://www.tholos254.gr/gr/index.html


ΙΑΤΡΙΚΑ

Το ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ προσφέρει σε 3 τυχερούς από ένα βασικό πακέτο 
προληπτικών εξετάσεων.

Το ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ προσφέρει σε 2 τυχερούς τα εξής: 1 τυχερός  
κερδίζει ένα ολοκληρωμένο, πλήρες check up για τον άνδρα και 1 τυχερός 
κερδίζει ένα ολοκληρωμένο, πλήρες check up για την γυναίκα.

Η εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη προσφέρει σε 1 τυχερό ένα πλήρες Παιδικό 
Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας περίθαλψης, 
με πρόσβαση σε όλες τις ιδιωτικές κλινικές και κάλυψη 100%, δωρεάν για 
1 έτος με δυνατότητα να ανανεώσει της ασφάλιση η οικογένεια που θα 
κληρωθεί, με δική της χρέωση.

Το κέντρο φυσικοθεραπείας Physiolysis προσφέρει σε 1 τυχερή οικογένεια 
από 2 συνεδρίες φυσικοθεραπείας ή μάλαξης για κάθε μέλος της οικογένειας.

Το κέντρο φυσικοθεραπείας Physiobms - Χαλιμούδρας Αθανάσιος προσφέρει 
σε 2 τυχερούς από 5 φυσιοθεραπείες.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Το Οινοποιείο Κωνσταντινόπουλος προσφέρει σε 1 τυχερό μία κούτα (6 τμχ 
* 750ml) κρασί λευκό Κτήμα Κωνσταντινόπουλος, Ξηρό. Chardonnay. Ηλεία.

Η Εταιρεία Dinner in the Sky Athens προσφέρει σε 1 τυχερό ένα δείπνο για 
δύο άτομα. Η προσφορά ισχύει απο 27/04/2022 μέχρι 18/09/2022.  
(κατόπιν επικοινωνίας, για διαθεσιμότητα και κράτηση).

Η Εταιρεία Messinian Treasure Προσφέρει σε 2 τυχερούς τα εξής: 1 τυχερός 
κερδίζει ένα μπουκάλι Messinian Treasure βιολογικό αγουρέλαιο 500ml, 
organic early harvest extra virgin olive oil και 1 τυχερός κερδίζει ένα 
μπουκάλι Messinian Treasure βιολογικό αγουρέλαιο 250ml (το μπουκάλι 
είναι τυπωμένο σε 4 μεριές με 18κ χρυσοτυπία και προσφέρεται σε 
customized box.

Το Παντοπωλείο Ζαχαράκης προσφέρει σε 1 τυχερό ένα καλάθι με προϊόντα 
αξίας 150€.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

H Εταιρεία Once Upon A Tart, Private Dining προσφέρει σε 1 τυχερό 50% 
έκπτωση στην προετοιμασία ενός γεύματος ή δείπνου (έως 15 άτομα) με 
παράδοση στο χώρο σας.

Το CGS Club House προσφέρει σε 1 τυχερό ένα παιδικό πάρτυ 50 ατόμων.



ΑΘΛΗΣΗ

Η απογευματινή ζώνη CGS Smart προσφέρει σε 1 τυχερό μία αθλητική 
δραστηριότητα (εξαιρείται η Juventus).

Το ADVENTURE PARK προσφέρει σε 1 τυχερό ένα βραχιόλι αξίας 25€ για τις 
εναέριες διαδρομές του πάρκου στη Μαλακάσα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Εταιρεία BITDEFENDER προσφέρει σε 10 τυχερούς από ένα πακέτο 
software antivirus, Bitdefender Family Pack για ένα έτος.  
bitdefender.gr/bitdefender/family-pack

Η Εταιρεία LEXMARK προσφέρει σε 1 τυχερό 1 τμχ. Lexmark Μονόχρωμος 
Εκτυπωτής B2442dw.

Η Εταιρεία Belkin Greece προσφέρει δώρα σε 10 τυχερούς ως εξής:               
1ος τυχερός λαχνός - 1 τμχ Universal charging cable (Lightning/Micro-
USB/USB-C to USB-A), 1M, Black 
και ένα πακέτο Adults Masks (box of 50 masks) 
και ένα πακέτο Children Masks (box of 50 masks)                                                                                              
2ος τυχερός λαχνός - 1 τμχ SOUNDFORM KIDS HEADPHONES, BLUE και ένα 
πακέτο Adults Masks (box of 50 masks) και ένα πακέτο Children Masks 
(box of 50 masks) 
3ος τυχερός λαχνός - 1 τμχ SOUNDFORM KIDS HEADPHONES, PINK και ένα 
πακέτο Adults Masks (box of 50 masks) και ένα πακέτο Children Masks 
(box of 50 masks) 
4ος τυχερός λαχνός - 1 τμχ SOUNDFORM Rise - True Wireless Earbuds, 
White και ένα πακέτο Adults Masks (box of 50 masks) και ένα πακέτο 
Children Masks (box of 50 masks) 
5ος τυχερός λαχνός - 1 τμχ 10K POWER BANK, BLUE και ένα πακέτο Adults 
Masks (box of 50 masks) και ένα πακέτο Children Masks (box of 50 masks) 
6ος τυχερός λαχνός - 1 τμχ 10K POWER BANK, 18W PD, With integrated 
cables, BLACK και ένα πακέτο Adults Masks (box of 50 masks) και ένα 
πακέτο Children Masks (box of 50 masks) 
7ος τυχερός λαχνός - 1 τμχ Dual Wireless Charging Pad 10W Black και ένα 
πακέτο Adults Masks (box of 50 masks) και ένα πακέτο Children Masks 
(box of 50 masks) 
και τέλος 3 τυχεροί λαχνοί που θα κερδίσουν ο καθένας από ένα πακέτο 
Adults Masks (box of 50 masks) και ένα πακέτο Children Masks (box of 50 
masks)

Η Εταιρεία ACI HELLAS προσφέρει σε 10 τυχερούς από ένα tablet LENOVO 
M10 X505L LTE10.1» 2GB/32GB Slate Black (ZA4H0029BG) (LENTB-X505L)  
www.acihellas.gr/lentb-x505l

https://bitdefender.gr/bitdefender/family-pack/
https://www.acihellas.gr/lentb-x505l


ΔΙΑΦΟΡΑ

To CGS Store προσφέρει σε 2 τυχερούς από μία δωροεπιταγή αξίας 50 € 
στον καθένα.

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει σε 3 τυχερούς από μια προπληρωμένη 
κάρτα Πειραιώς Prepaid Gift Cards αξίας 100€

Η Εταιρεία Mantis Group και τα προϊόντα Aqua Carpatica προσφέρουν σε 3 
τυχερούς από ένα XIAOMI Mi Smart Band 6 Activity Tracker.

Η Εταιρεία WELCOME GLOBAL προσφέρει σε 1 τυχερό μια Prepaid Gift Card 
αξίας 150€.

Η Εταιρεία Trend Optic προσφέρει σε 2 τυχερούς τα εξής:
1 τυχερός κερδίζει ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου αξίας €150 και 1 τυχερός 
κερδίζει ένα ζευγάρι παιδικών γυαλιών ηλίου αξίας €80.

Η Εταιρεία Prepack - Museum Shop Supplies προσφέρει σε 2 τυχερούς τα 
εξής: 1 τυχερός κερδίζει ένα κουτί πολυτελείας μαύρο με 4 φλιτζάνια με τα 
πιατάκια τους από πορσελάνη Βοημίας και 1 τυχερός κερδίζει ένα αρωματι-
κό κερί σε πορσελάνινο δοχείο συσκευασμένο σε κουτί πολυτελείας. (το σχέ-
διο και των δύο δώρων είναι εμπνευσμένο από το έργο Thirty του Wassily 
Kandinsky)

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

Η Εταιρεία ERCO PROMOTION προσφέρει δώρα σε 3 τυχερούς ώς εξής:                                
1 τυχερός κερδίζει ένα Barbeque Set, stainless steel in aluminium case, 1 
τυχερός κερδίζει ένα MDF Football Table Game (size 50 x 50,6 x 9,8 cm) και 
1 τυχερός κερδίζει ένα Moleskine Classic Notebook and Go pen Set, black 
colour with hard cove, size A5.

Το βιβλιοπωλείο Little Book προσφέρει σε 4 τυχερούς από ένα βιβλίο ως 
εξής: 1 τυχερός κερδίζει το βιβλίο «Ενα σχολείο ταρακουνημένο» (εκδ. Ικα-
ρος/Ηλικία 5+), 1 τυχερός κερδίζει το βιβλίο «Ιστοριοναύτες/Περιπέτεια στην 
Αρχαία Ελλαδα» (εκδ. Μεταίχμιο/Ηλικία 7+), 1 τυχερός κερδίζει το βιβλίο «Οι 
παράξενοι κόσμοι»/Ταξιδιωτικό πρακτορείο» (εκδ.Διόπτρα/Ηλικία 9+) και 1 
τυχερός κερδίζει το βιβλίο «Αν έρθεις σαν τον άνεμο» (εκδ. Πατάκη/Ηλικία 
12+)

H Εταιρεία Beaucoup προσφέρει σε 2 τυχερούς από ένα χειροποίητο παιδικό 
κάδρο της επιλογής τους.

Η Εταιρεία ΚΑΙΣΣΑ Στρατηγική & Φαντασία προσφέρει επιτραπέζια παιχνίδια 
σε 5 τυχερούς ώς εξής: 1 τυχερός κερδίζει το Dixit, 1 τυχερός κερδίζει το 
Λίθινη Εποχή, 1 τυχερός κερδίζει το Kingdomino (Ένα ντόμινο για το βασιλιά), 
1 τυχερός κερδίζει το Ubongo και 1 τυχερός κερδίζει το My City (μια πόλη 
γεννιέται).

P  R  O  M  O  T  I  O  N  A  L    G  I  F  T  S



ΔΙΑΦΟΡΑ
Η Εταιρεία Enarxis Dynamic Media προσφέρει δώρα σε 3 τυχερούς ώς εξής: 1 
τυχερός κερδίζει 1τεμ. LEGO DOTS: Creative Designer Box (41938), 1 τυχερός 
κερδίζει 1 τεμ. Paladone Harry Potter - Golden Snitch Light (PP3906HPV4), 1 
τυχερός κερδίζει 1 τεμ. Loungefly: Disney Princess - Books AOP Mini Backpack 
(WDBK1499)

Η Εταιρεία Φouta Handcrafted προσφέρει σε 2 τυχερούς τα εξής:                                             
1 τυχερός κερδίζει 1 κουβέρτα Φouta που θα επιλέξει από το site www.
fouta.gr , κατόπιν διαθεσιμότητας και 1 τυχερός κερδίζει 2 πετσέτες που θα 
επιλέξει από το site www.fouta.gr κατόπιν διαθεσιμότητας.

Η Εταιρεία kinder gallery προσφέρει σε 10 τυχερούς από ένα παιδικό σακί-
διο πλάτης για την εκδρομή ή το σχολείο.

Η Εταιρεία COSMOMED A.E. προσφέρει σε 5 τυχερούς από ένα τεμάχιο 
ηλεκτρικής συσκευής φροντίδας ως εξής: 1 τυχερός κερδίζει 1 θερμοφόρα 
μέσης Ardes, 1 τυχερός κερδίζει 1 θερμοφόρα αυχένα Ardes, 1 τυχερός 
κερδίζει 1 θερμοφόρα πλάτης Ardes, 1 τυχερός κερδίζει 1 ηλεκτρικό 
υπόστρωμα μονό Ardes, 1 τυχερός κερδίζει 1 ηλεκτρικό υπόστρωμα διπλό 
Ardes

Η Εταιρεία Time Online.gr προσφέρει δώρα σε 3 τυχερούς ως εξής: 1 τυχερός 
κερδίζει 1 καρτοθήκη Hugo Boss, 1 τυχερός κερδίζει 1 ασημένιο σκουλαρίκι 
ANIA HAIE, 1 τυχερός κερδίζει 1 rollerball Cerruti.

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΕΝΔΥΣΗ

Η Εταιρεία HERMINA ATHENS προσφέρει σε 2 τυχερούς από 1 δωροεπιταγή 
αξίας 100€ η κάθε μία για εξαργύρωση μέσω του eshop
(www.herminaathens.com). 

Η Εταιρεία Eudaimonia Shapes & Objects προσφέρει σε 2 τυχερούς βραχιόλια 
Cuffs από την Charm Me Collection (κολεξιόν με τα γούρια για το 2022 από 
ασήμι 925). 1 τυχερός κερδίζει αυτό που γράφει ΤΥΧΗ και 1 τυχερός κερδίζει 
αυτό που γράφει EUDAIMONIA

Η Εταιρεία Alexandrini Jewelry προσφέρει σε 1 τυχερό το κολιέ Γούρι του 
2022

Η κυρία Γιώτα Καλλίγερου προσφέρει σε 20 τυχερούς από ένα βραχιόλι - 
χειροποίητη δημιουργία (5 βραχιόλια μακραμέ, 4 μικρότερα βραχιόλια, 5 
βραχιόλια-γούρια και 6 βραχιόλια καρδούλες)

Η Εταιρεία ROSES ARE RED προσφέρει σε 1 τυχερό μια δωροεπιταγή αξίας 
100€ η οποία μπορεί να εξαργυρωθεί στο κατάστημα στο Κολωνάκι. 

Το κατάστημα Runner Store στο Golden Hall προσφέρει σε 2 τυχερούς από 
ένα ζευγάρι παιδικά αθλητικά παπούτσια Saucony.

Η Εταιρεία Darling - Mina Siampi προσφέρει σε 1 τυχερό μια δωροεπιταγή 
αξίας €100 για αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα γυναικείων ρούχων 
www.minasiampi.com

http://www.herminaathens.com
http://www.minasiampi.com


ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ προσφέρει σε 5 τυχερούς από 1 
πακέτο δώρου με είδη οικιακής χρήσης όπως σάκους απορριμμάτων 
ALASKA, γάντια νιτριλίου, σκεύη αλουμινίου, μεμβράνη, αντικολλητικό χαρτί 
ψησίματος & αλουμινόχαρτο. 

Η Εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ προσφέρει σε 2 τυχερούς  επιταγές δώρου αξίας 
100ευρώ στον καθένα.

Η Εταιρεία ΕΛΑΪΣ - UNILEVER HELLAS προσφέρει σε 3 τυχερούς από μια 
κούτα που περιέχει προϊόντα διαφόρων μαρκών της, λιανικής αξίας άνω 
των 150 ευρώ έκαστη.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η Εταιρεία προσφέρει σε 5 τυχερούς από μία άδεια χρήσης για ένα έτος από 
το πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit Business. Το i-spirit είναι 
εμπορικό λογιστικό πρόγραμμα (ERP). Στην προσφορά συμπεριλαμβάνεται 
το κόστος υπηρεσιών εγκατάστασης - προσαρμογής - εκπαίδευσης - 
συντήρησης (τηλεφωνικής υποστήριξης και αναβαθμίσεων). Η εφαρμογή 
πληρεί τις προδιαγραφές της Α.Α.Δ.Ε. για την αποστολή της σύνοψης και 
χαρακτηρισμών στην my DATA χρηστών E.R.P, που είναι υποχρεωτικό από 
την 01/10/2021. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει επιχείρηση μπορεί να 
παραχωρήσει την άδεια σε όποιον ΑΦΜ εμπορικό, εκείνος επιθυμεί. Επίσης 
η Εταιρεία προσφέρει σε 2 τυχερούς από ένα βιβλίο με τίτλο «Ηλεκτρονικά 
Βιβλία myDATA, Λογιστής και Επιχείρηση» του Νικόλαου Σπυρόπουλου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - COACHING

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

και για έκτακτες περιπτώσεις. Καλύπτουμε όλες τις περιοχές της Αττικής.
• 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

Η κυρία Σοφία Κλώτσα προσφέρει τις υπηρεσίες της σε 9 τυχερούς ώς 
εξής: 3 τυχεροί κερδίζουν από μια συνεδρία Ανάλυση Προσωπικότητας & 
Επαγγελματικός Προσανατολισμός, 3 τυχεροί κερδίζουν από μια συνεδρία 
Τεχνικές Επικοινωνίας του Αποτελεσματικού Γονέα/Δάσκαλου και 3 τυχεροί 
κερδίζουν από μια Συμβουλευτική συνεδρία με τα εργαλεία της Points of 
You.

ΣΟΦΙΑ ΚΛΩΤΣΑ


