
Legyen népszerűbb cége és mentsen életeket!
Tisztelt Leendő Támogatónk!

Segíteni jó. Segítséget kapni is jó. Segítsünk azoknak, akikre bármikor rászorulhatunk!
Jó érzés életet menteni és a jótékonyság cégére is jó fényt vet. 
Válassza a jótékonyságnak egy népszerű, látványos, dekoratív formáját!

A Csajokamotoron.hu portál minden évben kiáll egy jó ügy mellett: eddig egy árvízkárosult családon 
segítettek, majd a mentőmotoros alapítvány javára, utána pedig egy vakvezető kutya kiképző 
alapítvány számára gyűjtöttek, egyre növekvő eredménnyel, legutóbb közel egymillió forint 
értékben.

Az oldal tagjai – a dögös, vagány motoros csajok – mindig egy ízléses falinaptár képében mutatják 
meg, hogy a motorosok jó emberek! A naptár bevételeit minden évben 100%-ban egy választott 
szervezet támogatására fordítják.

2015-ben és2016-ban legyen Ön is része ennek a jótékonysági akciónak! 

Az idei évben az Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek ajánljuk fel segítségünket, akik időt, 
energiát nem kímélve, sokszor életveszélyes helyzetekben próbálják menteni a menthetőt. 

A szlogenünk: 

MERT ŐK TŰZBE MENNEK ÉRTED!
Tudja Ön, hogy Pilisvörösváron és körzetében minimum 20 percet kell várni arra, hogy a hivatásos 
tűzoltóság kiérjen és megkezdje a mentést? Tudta, hogy - nemcsak a 10-es úton hanem 
országszerte a közutakon – naponta több baleset is történik, sok közülük halálos? A legtöbb esetben
ezeknek az embereknek az élete az önkéntes tűzoltók kezében van, akik sok esetben elsőként érnek
a helyszínre, hogy szakszerű segítséget nyújtsanak. Tudta, hogy egy berendezett szoba 4-6 perc alatt
kiég? Hogy egy tetőszerkezet 25 perc alatt teljesen lángba borul és menthetetlenné válik?

A Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület önálló beavatkozásra jogosult egység, amely a riasztásra
elsőként vonul a kárhelyszínre a körzetében, 5-10 éves használt védőruházatban, és sokszor saját 
fizetésükből finanszírozott eszközökkel mentenek. Az önkéntes tűzoltók közössége mostoha sorsú, 
hiszen az emberek nagy része azt gondolja, hogy őket is az állam tartja fenn. Valójában pedig a 
szűkös állami költségvetés miatt csekély támogatottsággal, gyakorlatilag a saját lelkesedésükből, a 
saját szabadidejükből, a saját privát erőforrásaikból áldoznak arra, hogy vadidegen emberekért szó 
szerint tűzbe menjenek. 
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Miért jó az Ön cégének, ha segít?

 A tűzoltók igazi hétköznapi hősök: támogatásuk jó színben tünteti fel az Ön cégét.

 A motoros lányokkal készült ízléses, profi naptár és a naptár körüli hírverés jó reklám az Ön 
cégének is, mert:

o Logója megjelenik a naptáron, minden hónapnál, így minden eladott darab az Ön 
cégét is reklámozza 2 éven keresztül az év minden napján,

o igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy az összes felhasznált 
médiafelületen az Ön cégét hirdessük,

o Megjelenés a Csajokamotoron.hu oldalon állandó linkkel az Ön honlapjára,

o Támogatói megjelenés a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület honlapján,

o Állandó megjelenés a 2015-ös naptár road-show helyszínein, molinó kihelyezés, 
szórólap kihelyezés, stb.

 Az összes elkészült naptár képet felhasználhatja reklám- és marketing célokra.

Hogyan segíthet?

 Anyagi támogatással: a jótékonysági célra felajánlott összegről igazolást kap az egyesülettől, 
mellyel csökkenti adóalapját.

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2085 Pilisvörösvár, Fő tér. 1.
Számlaszám: 11742245-20044806 Közhasznú végzés száma: 4.Pk.62.545/1993/20

 Közvetlen támogatással a naptár megvásárlásával.

 Kommunikációval: Hirdesse, hogy segít! Küldje ki hírlevél listájára, hirdesse meg weboldalán 
vagy Facebook oldalán, tegye ki feltűnő helyre plakátunkat!

 Árusítással: A naptárat Ön is árulhatja web-shopjában vagy offline üzletében.

 adójának 1%-nak felajánlásával az alábbi adószámra: 18661040-1-13
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A naptár – rajta az Ön cégének logójával – 2014-től 2016 végéig kapható lesz, 2015-ös és 2016-os 
naptárral:

 A Csajokamotoron.hu webshopjában egész évben

 Minden jelentősebb motoros rendezvényen a Csajok a motoron standján: 
- Harley-Davidson Fesztivál, Alsóörs, 
- Budapest Motor Fesztivál, Hungexpo
- motoros rendezvények és tűzoltó találkozók. 

 Motoros ruházati boltokban, motoros áruházakban

 Országszerte üzemanyagtöltő állomásokon és kiskereskedelmi egységekben.

 Akár az Ön által ajánlott helyszínen!

Kapcsolattartók:

Csömör Hermina, Mina (ötletgazda, fotós, szervező)
info@minafoto.hu 06 20 993 9368

Wéber Anikó, NaNa (a csajokamotoron.hu főszerkesztője) 
info@csajokamotoron.hu 06 20 9234908 

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Pfeiffer Ferenc  06 70 608 7717   az egyesület elnöke

2085 Pilisvörösvár, Fő tér. tér. 1.

Közhasznú végzés száma: 4.Pk.62.545/1993/20

Adószám: 18661040-1-13

Bankszámlaszám: 11742245-20044806

Telefon:       +36-70-608-77-17

E-mail: tuzi@vorosvartuzi.hu

www.vorosvartuzuzi.hu/egyesulet/tortenelmunk.html
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