Program polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności
Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”,
finansowany ze środków Ministra Zdrowia.

Dziękując za Twój dar, chcemy
zaproponować uczestnictwo w programie
lojalnościowym „Każda kropla jest cenna”.
Wypełnij kupon, zbieraj pieczątki za
każdorazowe oddanie krwi lub jej
składników i ciesz się wyjątkowymi
upominkami!

Jak wziąć udział w programie?
1. Wypełnij kupon, na którym będziesz gromadzić
pieczątki za oddanie krwi i jej składników.
2. Pamiętaj, aby po każdym oddaniu krwi poprosić
o pieczątkę na kuponie.
3. Odwiedzaj regularnie Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zachęcaj
do tego znajomych, przyjaciół, rodzinę. Każda
zaproszona przez Ciebie osoba, to dodatkowa
kropla.
4. Wybierz nagrodę i sprawdź, ile potrzebujesz na
nią stempli.
5. Wymień pieczątki na nagrody.

Szczegółowy regulamin programu „Każda kropla jest cenna”
znajduje się na stronie www.twojakrew.pl oraz w Regionalnych
Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Wybierz upominek, jaki chcesz:

1. ZESTAW DO GRY
– KARTY I KOSTKI

3. BAMBUSOWE
PUDEŁKO ŚNIADANIOWE

www.twojakrew

.pl

Ten upominek to prawdziwy as w rękawie.
Podręczny zestaw kart i kości do gry,
zapakowany w funkcjonalne, drewniane
pudełko.

Czy wiesz, że przed oddaniem krwi należy
zjeść lekkostrawne, niskotłuszczowe
śniadanie? Bambusowe pudełko może być
bardzo przydatne dla każdego Dawcy krwi,
który je śniadania poza domem!
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2. T-SHIRT
rew.pl
www.twojak

Takiego typu T-shirt wyraża ideę związaną
z krwiodawstwem i z godnością może być
noszony przez każdego, w kim … tętni dobro!

4. RĘCZNIK SPORTOWY
Nie zajmuje dużo miejsca i z łatwością
zmieści się w bagażu. Może przydać się
na basenie lub po treningu. To dobra
propozycja dla wszystkich aktywnych
Krwiodawców.
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Przedstawione materiały są poglądowe, a finalny produkt może się różnić od wizualizacji.

Wybierz upominek, jaki chcesz:

7. BAMBUSOWA
BUTELKA SPORTOWA

Właściwe nawodnienie jest niezwykle
ważne dla naszego organizmu zwłaszcza
w dniu donacji. Bambusowa butelka
sportowa może w tym pomóc. Dobrze
sprawdzi się w ciepłe dni lub też podczas
treningów.

www.twojakrew.pl

5. EKOLOGICZNY KUBEK

Wykonany z bambusa i kukurydzy kubek jest
lekki, ekologiczny i praktyczny. Pite z niego,
ciepłe napoje ogrzeją serce każdego
Krwiodawcy.
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www.twojakrew.pl

8. SPORTOWA TORBA

Swoją honorową postawą Krwiodawcy
chwytają za serce. Teraz mogą też chwycić…
za uchwyt sportowej torby, która przyda się
zarówno podczas treningów, jak i w trakcie
krótkich podróży.
www.twojakrew.pl
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6. SKŁADANY PARASOL

Czerwony parasol Krwiodawcy pozwoli
wyróżnić się z tłumu w nawet najbardziej
deszczowy dzień. Składany i poręczny
zawsze znajdzie miejsce w Twojej torebce
lub plecaku.

9. PLECAK
ANTYKRADZIEŻOWY
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Wygoda i bezpieczeństwo na Twoich
plecach? Ten upominek można
wykorzystać podczas podróży w góry,
na zajęcia lub… do najbliższego punktu
pobierania krwi.
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