Ο … «Όλυμπος» στηρίζει τον… Όλυμπο

Η ΓΝΩΣΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Την προσπάθεια της Νομαρχίας Λάρισας να προωθήσει τον Όλυμπο όσο καλύτερα μπορεί,
σε μια παγκόσμια ψηφοφορία που διεξάγεται εδώ και μήνες στο Διαδίκτυο, υποστηρίζει
έμπρακτα και η Γαλακτοβιομηχανία της Λάρισας Α.Ε «Όλυμπος»

Σε επικοινωνία που είχε ο Διευθυντής Παραγωγής της Γαλακτοβιομηχανίας κ. Χρ.
Γεωργόπουλος με την αντινομάρχη Λάρισας κ.Ρένα Καραλαριώτου έγινε γνωστό ότι η
εταιρία θα προχωρήσει σε μαζική επικοινωνία της υποστήριξης υποψηφιότητας με όχημα τα
προϊόντα της εταιρίας.

Πιο συγκεκριμένα οι υπεύθυνοι της Γαλακτοβιομηχανίας Όλυμπος θα τοποθετήσουν μία
ταμπέλα επάνω σε κάθε συσκευασία γάλακτος με στόχο την ενημέρωση του καταναλωτή
και την παρότρυνση του να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο και να ψηφίσει υπέρ της Ελληνικής
υποψηφιότητας.

Το μήνυμα θα αναφέρει σχετικά:

ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑ ΚΙΝΕΙ

Το Βουνό των Θεών είναι ένα από τα
Υποψήφια « Νέα 7 θαύματα της Φύσης»
Οι θεοί θα κάνουν ότι μπορούν ,αλλά
Ας βοηθήσουμε κι εμείς ψηφίζοντας
Τον Όλυμπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.new7wonders.com/nature/en/

Οι ημερομηνίες που θα πραγματοποιηθεί η καμπάνια είναι Παρασκευή 26-6-9, Σάββατο
27-6-09, Δευτέρα 29-6-09, και Σάββατο 4-7-09.

Να σημειωθεί ότι ο μυθικός Όλυμπος, βρίσκεται ήδη στη δεύτερη θέση στην κατηγορία
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«Βουνών και Ηφαιστείων», ξεπερνώντας πολλούς άλλους διάσημους ανταγωνιστές του. Τον
ξεπερνά μόνο το όρος Yu Shan της Κίνας.

Θεωρείται βέβαιο ότι ο Όλυμπος θα περάσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, όπου θα
εισέλθουν τα 77 καλύτερα μνημεία, μεταξύ των 430 που συναγωνίστηκαν στην αρχή της
ψηφοφορίας.

Η Νομαρχία Λάρισας προτρέπει για άλλη μια φορά όλους τους κατοίκους του νομού αλλά
και σε όλους τους Έλληνες εντός και εκτός Ελλάδας να ξαναψηφίσουν προκειμένου η
υποψηφιότητα του μυθικού μας βουνού να ανέλθει όσο το δυνατόν πιο ψηλά στη λίστα με τα
επτά θαύματα της φύσης.

Η ψηφοφορία για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού λήγει στις 7 Ιουλίου του 2009 με την
ανάδειξη των 77 πρώτων σε ψήφους μνημείων της φύσης.
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