
ФЕДЕРАЦІЯ ШАШОК ВІННИЧЧИНИ
м. Вінниця, вул. Соборна 97/59, р/н 98 від 16/09/2003

Шановні панове!
Вас вітає Федерація шашок Вінниччини!

Ми пропонуємо приєднатися до проекту “Розвиток інтелекту нації шляхом поширення
шашок як елітної інтелектуальної гри”.

Інтелект нації - це теперішнє та майбутнє. Саме на турботі про наше спільне майбутнє –
молоде покоління - базується наша мотивація.

Цей проект може бути цікавим для вас:
По-перше,  іміджевою складовою. Сьогодні, як ніколи раніше, суспільством вітаються та

поважаються  будь-які  дії  осіб  та  організацій,  які  підтримують  і  сприяють  розвитку  та
вихованню інтелектуального, розвинутого, прогресивного покоління - майбутньої еліти країни.

По-друге,  іміджева складова формує в свідомості членів суспільства відповідний образ,
який  впливає  на  лояльність  споживачів  до  компанії.  Збільшення  вподобань  споживачів  до
компанії, утримання та зростання їх кількості утворюють в свою чергу фінансову складову.

По-третє, завдяки цьому та схожим проектам ми забезпечуємо політичну та економічну
галузі майбутніми висококласними управлінцями. Разом ми формуємо покоління людей нового
формату – ваших майбутніх колег та партнерів. Сьогодні Ви можете впливати на те, якими вони
будуть.  Це  -  кадрова складова  та  складова  ділових зв’язків  та  ділових взаємовідносин  з
перспективою їхнього розвитку у майбутньому.

По-четверте, при реалізації компанією внеску в суспільство з’являється благодійна, або,
іншими словами, місіонерська складова.

Партнером Федерації шашок Вінниччини в розробці стратегії розвитку даного проекту є
Центр  підтримки  малого  бізнесу.  Разом  ми  визначили  чіткий,  зрозумілий  і  прозорий  вид
співпраці з компаніями-партнерами, який базується на створенні іміджу для таких компаній в
межах загальної стратегії розвитку проекту “Розвиток інтелекту нації шляхом поширення
шашок як елітної інтелектуальної гри”.

Більше  інформації  про  нашу  роботу  можна  знайти  на  сайті  Федерації  шашок
Вінниччини www.draugtsplay.com та  у  соцмережах  https://vk.com/draughtsplay,
https://www.facebook.com/  groups/draughtsplay/.

Щоб приєднатися до проекту, дiйте наступним чином:
 Крок 1. Усвідомте важливість цього проекту для майбутнього.
 Крок 2. Визначтесь з розміром та видом підтримки, яку Ви готові надати для реалізації

проекту, та терміном своєї участі у підтримці проекту.
 Крок  3.  Зв’яжіться  з  представником  Федерації,  щоб  повідомити  про  свій  намір

приєднатися до проекту.
 Крок 4. Зустріньтесь з представником Центру підтримки малого бізнесу для врахування

іміджевої складової Вашої компанії до маркетингової стратегії розвитку проекту.

Давайте реалізовувати гарні проекти разом!
Шашки чекають на Вас!

Найближчий всеукраїнський дитячий турнір в Вінниці:

Всеукраїнський дитячий турнір з шашок-100 “Вінницькі фонтани”, 29.09-2.10.2016 р.

Контакти Федерації шашок Вінниччини — Палатнік Борис. Тел.:067-721-89-62, bor.d.pal@gmail.com
Контакти Центру підтримки малого бізнесу — Валуйська Тетяна. Тел.:097-455-86-67, t.valuyskaya@gmail.com 

https://www.facebook.com/groups/draughtsplay/
https://www.facebook.com/
https://vk.com/draughtsplay
http://www.draugtsplay.com/


Рахунок-фактура №________
від “__” “_______ 2016 року

Постачальник Благодійна організація «Благодійний фонд
«Об'єднання волонтерів Вінниччини» ,
ЄДРПОУ 39650149,
П/р № 26009300284215 в Державному Ощадбанку 
України,  МФО 302076

Платник

№ Послуга(робота) Одиниця
виміру

Кількість Ціна без ПДВ,
грн

Сума без
ПДВ, грн

1 Благодійний внесок на 
організацію дитячого шашкового
турніру

шт. 1

Всього 

Загальна вартість без ПДВ  _______________________________________________
(літерами)

Особа, що виписала рахунок _______________________ 

М.П.

Рахунок дійсний до _____________


