NOTA DE PREMSA
La “Cesta de Navidad 3D”, una acció solidària a favor de la
Fundació del Banc dels Aliments
Els beneficis de la venda de la primera “Cesta de Navidad 3D” es destinaran a la
íntegrament a la Fundació del Banc dels Aliments per ajudar a les famílies més
necessitades.

Aquest Nadal, Talking, un estudi de disseny i comunicació de Barcelona, posa en
marxa la “Cesta de Navidad 3D, una manera molt creativa i solidària de felicitar les
festes i, alhora, ajudar a les famílies que més ho necessiten. Des de la web
www.cestadenavidad3d.es tota aquella persona que ho desitgi pot col·laborar en
aquesta iniciativa que, vol proporcionar aliments a les famílies amb carència
d’aliments a través de la Fundació Banc dels Aliments.

La “Cesta de Navidad 3D” consisteix en un pòster d’una cistella de Nadal amb una
selecta i variada gamma de productes, unes ulleres 3D per a poder visualitzar-la i
gaudir-la aquests Nadals o durant tot l’any. Amb un número de participació al
sorteig de la cistella real.

El Banc dels Aliments és una fundació benèfica privada, independent i sense ànim
de lucre, que té com a objectiu lluitar contra la fam d’Aquí, evitar que els aliments
consumibles però no comercialitzables siguin destruïts i, finalment, fer-los arribar
a les persones més necessitades del nostre entorn més immediat.
(www.bancdelsaliments.org).

Ara la fam té més boques per alimentar. Moltes famílies no disposen de recursos
per a cobrir les primeres necessitats d’alimentació i per aquest motiu és necessari
que entre tots posem el nostre granet de sorra per pal·liar la precària situació en la
que es troben les persones del nostre entorn. L’esperit d’aquesta iniciativa és
apel·lar a la responsabilitat social i humana de tots els que formem part de la
societat.

Les empreses col·laboradores en aquesta iniciativa són Numa Comunicación i
Imaginanet.

Els preus directes, sense despeses d’enviament, de la “Cesta de Navidad 3D” són:
1 ud. 3€
Pack 5ud. 10€
Pack 10ud. 18€
Pack de 25ud. 40€

Per a més informació:
www.lacestadenavidad3d.es
Tel. 93 209 64 82

