Mega Image și Salvați Copiii România îl ajută pe Moș
Nicolae să ajungă la copiii defavorizați
Până pe 5 decembrie, ghetele a peste 300 de copii așteaptă să fie umplute cu dulciuri

Bucureşti, 03.12.2013: Mega Image, Organizația Salvați Copiii România și McCann
București lansează campania „Umple Ghetuțele la care nu ajunge Moș Nicolae”, o
campanie socială menită să le aducă o bucurie de Sfântul Nicolae copiilor din familii
defavorizate.
Începând cu data de 30 noiembrie și până pe data de 5 decembrie, clienții Mega Image
au ocazia de a se transforma pentru o zi în Moș Nicolae, umplând cu dulciuri ghetuțele a
peste 300 de copii provenind din familii defavorizate, cu care Organizația Salvați Copiii
România lucrează. Ghetuțele acestora se află la intrarea în magazinele Mega Image și
așteaptă dulciurile, fructele și alte cadouri de la clienții Mega Image. Fiecare pereche
de ghete are o etichetă pe care este scris numele copilului și vârsta acestuia, iar pe data
de 5 decembrie, Salvați Copiii România va strânge toate ghetele și dulciurile și le va
împărți copiilor.
„Se spune că Moș Nicolae vine la geamuri și vede copiii care dorm și sunt cuminți și le
lasă dulciuri și alte bunătăți în ghete. Pentru că la Mega Image, geamurile s-au
transformat în vitrine generoase, ne transformăm și noi în Moș Nicolae, pentru că ne
pasă de acești copii minunați și pentru că vrem să le facem această bucurie“, au declarat
reprezentanții Mega Image.
Magazinele Mega Image din București care participă la campanie sunt: Concept Store
Piața Gemeni (Strada Vasile Lascăr, nr. 108-116, sector 2), Concept Store Piața Sudului
(Șoseaua Olteniței, nr. 208 , Sector 4), Liziera (Șos. Pipera-Tunari, nr. 166-168, jud. Ilfov),
Jolie Ville (Str. Erou Iancu Nicolae, nr. 103bis, Voluntari).
„Când am ajuns la primul magazin Mega Image să lăsăm ghetuțele, nici nu apucaserăm
să le etichetăm pe toate cu numele copiilor, că oamenii deja lăsau cadouri. Unii oameni
scoteau din plasă dulciuri, alții se întorceau în magazin să cumpere cadouri, alții voiau să
ne ajute să aranjăm ghetuțele și altii voiau să ne ajute să le ducem copiilor cadourile. E
un sentiment copleșitor să vezi câți români vor să ajute și sper din tot sufletul să reușim
să-l aducem pe Moș Nicolae și la acești copii“, a declarat Ioana Filip, Group Creative
Director McCann București.

Filmul de prezentare al campaniei - aici : https://www.youtube.com/watch?v=SHvzXZRuQAo
„În fiecare an, de Sărbători, suntem alături de copiii defavorizați si de familiile lor. În
acest an îi sprijinim din nou, de data aceasta împreună cu McCann București, agenția
care a venit cu această idee frumoasă, și cu Mega Image, care a făcut posibilă
implementarea ei", a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii
România.

Echipa McCann București care a contribuit la această campanie este formată din: Executive
Creative Director: Cătălin Dobre, Group Creative Director: Ioana Filip, Art Director: Lia Bira,
Client Service Director: Dana Hogea; Group Account Director: Gabriela Alexandrescu, Account
Manager: Mihaela Vasilescu; Account Executive: Andreea Balta; Corporate Communication
Manager: Carmen Bistrian; AV Producer: Alexandru Platon; Senior DTP: Iulian Mihai.
Imagine: Colorbitor Production; Studio audio-video: Visual Effects Studio.

###

Fondat în 1995, Mega Image este unul dintre cele mai mari lanţuri de supermarketuri din România, cu o
reţea ce cuprinde 218 magazine în Bucureşti, Constanţa, Ploieşti, Piteşti, Braşov, Târgovişte şi alte oraşe,
sub mărcile Mega Image (140) şi Shop&Go (78). Parte din Delhaize Group, Mega Image îşi propune să
ofere, în fiecare zi, servicii de calitate şi o sortimentaţie de produse hrănitoare, sănătoase şi sigure, la
preţuri accesibile.
###

McCann Erickson România are relaţii de parteneriat îndelungate cu unele dintre cele mai importante
companii de pe piaţă: The Coca-Cola Company, Nestlé, Vodafone, L’Oréal, MasterCard Europe, KFC, Mega
Image, Heineken Romania. Din grupul de comunicare McCann WorldGroup România fac parte agenţiile
McCann Erickson, Momentum, Universal McCann, McCann PR şi MRM Worldwide. La nivel internaţional,
este parte a McCann WorldGroup – una dintre cele mai puternice reţele de advertising cu birouri în 205
oraşe din 132 de ţări.

###

Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care
militează activ pentru drepturile şi protecţia copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile
Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Programele organizaţiei sunt adresate tuturor
copiilor, cu o atenţie deosebită către cei aflaţi în situaţii dificile – copiii din comunităţile dezavantajate,
copiii victime ale violenţei, exploatării prin muncă, traficului sau neglijării, copiii refugiaţi etc. În cei 23 de
ani de activitate, peste 750.000 de copii au fost implicaţi în campaniile şi programele desfăşurate de
organizaţie.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm contactaţi:
Carmen Bistrian – Corporate Communication Manager
Mobil: 0753.313.073, Mail: carmen_bistrian@mccann.ro

