Solidaritéit an eng aner Aart Merci ze soen wärend der Covid 19 Krise
Nieft der aktueller sanitärer Kris, déi eis alleguer erausfuerdert, gëtt et och déi wirtschaftlech Kris, bei
där vill Independanten a kleng Betriber riskéiere wéinst dem Confinement massiv finanziell
Problemer ze kréien an dono net kenne wieder ze maachen.
D'Asbl Gigs4u organiséiert säit Joren Eventer fir jonk Lëtzebuerger an international Kënschtler ze
ënnerstëtzen. Dofir hu mer eis Gedanke gemaach an, an Zesummenaarbecht mam Lëtzebuerger
Designer "Yannis Capitani" (deen zu Berlin lieft), en Pin entworf. Dëse Pin soll eis ëmmer erënneren
dass mer en Deel vun dëser weltwäiter Pandemie waren a sinn. D‘Mënschlechkeet an d‘Solidaritéit, di
doduerch entstane sinn, sollen eis an Erënnerung bleiwen.
Mat engem klenge Geste kenn der äre Mataarbechter oder deenen, déi iech no stinn dëse Pin
schenken, dee fir en duebele Merci steet. E Merci un all déi, déi a leschter Zäit am Alldag duerch hir
Aarbecht, hire Benevolat a gezielte Solidaritéitsaktioune matgehollef hunn, dass eis Gesellschaft
weider konnt bestoen. Et soll awer och en indirekte Merci sinn un all Kënschtler, Veranstalter oder
vill Anerer déi sech selbststänneg gemaach hunn an déi eis mat hiren Talenter erfreet hunn a lo em hir
Existenz fäerten. U Sie an un déi Associatiounen, déi sech fir d’Kulturliewen asetze geet den Erléis aus
dem Verkaf vun de Pins.
Ee Pin kascht 4,99 €. All Associatioun, déi sech un dëser Aktioun bedeelege well, kritt d‘Méiglechkeet
des Pins ze verkafen an erhält 1,50 € pro verkaaftem Pin.
Natierlech kenn dir och zousätzlech ëmmer en Don maachen un eis Asbl Gigs4U, dee mir dann och
fir de gläichen Zweck benotzen: BGLLLULL LU72 0030 8962 6519 0000
Fir weider Informatiounen oder Bestellungen, besicht eis op Facebook, eiser Homepage http://
www.coronapins.com oder schéckt eis eng Mail un hello@coronapins.com. Eng éischt Rëtsch Pins ass
an Zesummenaarbecht mat enger europäescher Firma scho fäerdeggestallt a ka geliwwert ginn.
Äert Coronapins Team
Informatiounen zum Pin
Veraarbechtung: "Geprägt, kunstemailliert Größe: ca. 40mm
Grundmaterial: Messing mit Goldgalvanik und mit Schmetterlingsverschluss

Kontakt:
Sven Hopp
Tel.: +352 621 738 900
Mail: hello@coronapins.com

