
       
     

 

Δράση: You Go Culture 

Ανταποδοτικά Οφέλη Δωρεών ανά κατηγορία συμμετεχόντων και ύψος δωρεάς 

Πρόγραμμα crowdfunding Act4Greece της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 

http://yougoculture.com/donate | https://www.act4greece.gr/challenge/yougoculture-el/ 

 

Φυσικά Πρόσωπα 

 

o Δωρεές ανεξαρτήτως ποσού 

Αποστολή ειδικού ενημερωτικού newsletter σχετικά με τη Δράση σε όλους τους υποστηρικτές ανά 

μήνα. 

o Δωρεές από  1 ευρώ (€) και άνω 

Αποστολή ευχαριστήριας επιστολής από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Δράσης από 1 ευρώ (€) και 

άνω και ονομαστική αναφορά των υποστηρικτών – φυσικών προσώπων σε ειδικό σημείο στην 

ιστοσελίδα yougoculture.com (Donors' Wall)  

(συμπεριλαμβάνονται όλα τα παραπάνω της κατηγορίας) 

o Δωρεές από  5 ευρώ (€) και άνω 

Δωρεάν εγγραφή του υποστηρικτή σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το E-Learning του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, διάρκειας 3 εβδομάδων, με τίτλο «Τρόποι Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών 

Δράσεων» για δωρεές από 5 ευρώ (€) και άνω (συμπεριλαμβάνονται όλα τα παραπάνω της 

κατηγορίας) 

o Δωρεές από 10 ευρώ (€) και άνω 

Αναγνώριση των υποστηρικτών – φυσικών προσώπων με ονομαστική αναφορά σε ειδικό σημείο στην 

ιστοσελίδα yougoculture.com (Donors' Wall) και act4greece.gr (συμπεριλαμβάνονται όλα τα 

παραπάνω της κατηγορίας) 

o Δωρεές από  20 ευρώ (€) και άνω 

Δωρεάν εγγραφή του υποστηρικτή σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, διάρκειας 4 

εβδομάδων, με τίτλο «Η Πολιτιστική Κληρονομιά της Ελλάδας στην Κλασική Εποχή» για δωρεές από 

20 ευρώ (€) και άνω  

(συμπεριλαμβάνονται όλα τα παραπάνω της κατηγορίας) 

o Δωρεές από  30 ευρώ (€) και άνω 

Έκπτωση 30% στα δίδακτρα για την παρακολούθηση προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  

από το E-Learning του ΕΚΠΑ. Η συγκεκριμένη έκπτωση δε λειτουργεί συνδυαστικά με τυχόν άλλες 

εκπτώσεις που ενδέχεται να έχει ο εκπαιδευόμενος. Διευκρινίζεται ότι η έκπτωση ισχύει για τις δωρεές 

άνω των €30 που θα καταβληθούν μέχρι τη λήξη της δράσης και για αιτήσεις που θα υποβληθούν στο 

E-Learning του ΕΚΠΑ από 5/6/2017 έως και 31/5/2018  

(συμπεριλαμβάνονται όλα τα παραπάνω της κατηγορίας) 

o Δωρεές από 500 έως και 1.000 ευρώ (€)- Δωρητές: 

Αναγνώριση των δωρητών – φυσικών προσώπων με ονομαστική αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα 

προβολής του yougoculture.com  (Donors' Wall) και του act4greece.gr  (συμπεριλαμβάνονται όλα τα 

παραπάνω της κατηγορίας) 

o Δωρεές από 1.000 έως και 10.000 ευρώ (€)- Μεγάλοι Δωρητές:  

http://yougoculture.com/donate
https://www.act4greece.gr/challenge/yougoculture-el/


       
Αναγνώριση των μεγάλων δωρητών – φυσικών προσώπων με ονομαστική αναφορά στην επίσημη 

ιστοσελίδα προβολής του yougoculture.com  (Donors' Wall) και του act4greece.gr  

(συμπεριλαμβάνονται όλα τα παραπάνω της κατηγορίας) 

o Δωρεές άνω των 10.000 ευρώ (€)- Ανάδοχος Προορισμού: 

Αναγνώριση του ανάδοχου προορισμού – φυσικού προσώπου με ονομαστική αναφορά στην επίσημη 

ιστοσελίδα προβολής του yougoculture.com (Donors' Wall) και του act4greece.gr  

(συμπεριλαμβάνονται όλα τα παραπάνω της κατηγορίας) 

 

 

Απόδημος Ελληνισμός 

 

Για τον απόδημο ελληνισμό ισχύουν όλα τα ανταποδοτικά οφέλη των φυσικών προσώπων ανά 

κατηγορία δωρεάς συν το ακόλουθο: 

 

o Δωρεές από  50 ευρώ (€) και άνω 

Δωρεάν εγγραφή του υποστηρικτή σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το E-Learning του 

ΕΚΠΑ για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας (ειδική παροχή για μη ομιλούντες την ελληνική) 

 

 

Εταιρείες – Νομικά Πρόσωπα 

 

o Δωρεές ανεξαρτήτως ποσού 

Αποστολή ειδικού ενημερωτικού newsletter σχετικά με τη Δράση σε όλους τους υποστηρικτές ανά 

μήνα. 

o Δωρεές από  1 ευρώ (€) και άνω 

Αποστολή ευχαριστήριας επιστολής από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Δράσης  

(συμπεριλαμβάνονται όλα τα παραπάνω της κατηγορίας) 

o Δωρεές από 10 έως και 100 ευρώ (€)- Υποστηρικτές:  

Αναγνώριση των υποστηρικτών – νομικών προσώπων με ονομαστική αναφορά σε ειδικό σημείο στην 

ιστοσελίδα yougoculture.com (Donors' Wall) και act4greece.gr (συμπεριλαμβάνονται όλα τα 

παραπάνω της κατηγορίας) 

o Δωρεές από 100 έως και 500 ευρώ (€)- Υποστηρικτές:  

Αναγνώριση των υποστηρικτών – νομικών προσώπων με εμφάνιση εταιρικού λογοτύπου (μικρή 

διάσταση) και link στην ιστοσελίδα τους σε ειδικό σημείο στην ιστοσελίδα yougoculture.com (Donors' 

Wall) και ονομαστική αναφορά στο act4greece.gr (συμπεριλαμβάνονται όλα τα παραπάνω της 

κατηγορίας) 

o Δωρεές από 500 ευρώ (€) και άνω:  

Παραγωγή φωτογραφικού υλικού σχετικά με τον δωρητή. Πιο συγκεκριμένα, ανάδειξη σημείου 

ενδιαφέροντος ή προορισμού με τη συμβουλευτική διάθεσή του υποστηρικτή (φορέας, ΟΤΑ, σύλλογος, 

συνεταιρισμός, εταιρία- επιχείρηση κλπ.) και καθ’ υπόδειξή του πάντοτε σε συνάρτηση με το πλαίσιο 

και τα κριτήρια ανάπτυξης της πλατφόρμας yougoculture.com και κατόπιν συνεννόησης. Τα σημεία 

ενδιαφέροντος μπορούν να συμπεριλαμβάνουν σημεία τουριστικού, πολιτιστικού, γαστρονομικού και 

περιβαλλοντικού - γεωλογικού ενδιαφέροντος αλλά και σημεία ανάδειξης επιμέρους δραστηριοτήτων 

και υπηρεσιών ευρύτερης τουριστικής διάστασης και χαρακτήρα. *Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο 

ανταποδοτικό όφελος αφορά αποκλειστικά στους υπό ανάπτυξη προορισμούς στο πλαίσιο του 



       
προγράμματος Act4Greece και συγκεκριμένα: Κρήτη, Δήλος (Κυκλάδες – Νάξος, Πάρος, Μύκονος), 

Δελφοί (Στερεά Ελλάδα), Αθήνα (Μητροπολιτικό Κέντρο), Μεσσήνη (Μεσσηνία) - Πληροφορίες: 210 

368 9319 & 210 368 9359 

(συμπεριλαμβάνονται όλα τα παραπάνω της κατηγορίας) 

o Δωρεές από 500 έως και 1.000 ευρώ (€)- Δωρητές: 

i) Αναγνώριση των δωρητών – νομικών προσώπων με παρουσία τους σε ειδικό σημείο στην 

ιστοσελίδα yougoculture.com (Donors' Wall) με εμφάνιση του εταιρικού λογοτύπου (μικρή διάσταση) 

και link στην ιστοσελίδα τους και ονομαστική αναφορά στο act4greece.gr 

ii) Παρουσία- Αναφορά σε όλο το έντυπο και λοιπό προωθητικό υλικό της δράσης του 

yougoculture.com  

iii) Βudge-widget για την ιστοσελίδα του δωρητή με τον τίτλο "Δωρητής Δράσης YouGoCulture" 

(συμπεριλαμβάνονται όλα τα παραπάνω της κατηγορίας) 

o Δωρεές 750 ευρώ (€) και άνω: 

Δωρεάν παροχή 3 προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το E-Learning του ΕΚΠΑ αξίας 

έως 1500€ έκαστο για 3 στελέχη της εταιρείας σε αντικείμενο της επιλογής τους 

(συμπεριλαμβάνονται όλα τα παραπάνω της κατηγορίας) 

o Δωρεές από 1.000 έως και 10.000 ευρώ (€)-Μεγάλοι Δωρητές:  

i) Αναγνώριση των μεγάλων δωρητών – νομικών προσώπων με παρουσία τους σε ειδικό σημείο στην 

ιστοσελίδα yougoculture.com (Donors' Wall) με εμφάνιση του εταιρικού λογοτύπου (μεγάλη διάσταση) 

και link στην ιστοσελίδα τους και ονομαστική αναφορά στο act4greece.gr  

ii) Παρουσία- Αναφορά σε όλο το έντυπο και λοιπό προωθητικό υλικό της δράσης του 

yougoculture.com  

iii) Βudge-widget για την ιστοσελίδα του δωρητή με τον τίτλο "Μέγας Δωρητής Δράσης YouGoCulture" 

(συμπεριλαμβάνονται όλα τα παραπάνω της κατηγορίας) 

o Δωρεές από 1.500 ευρώ (€) και άνω:  

Παραγωγή βίντεο (video) - διεξαγωγή συνεντεύξεων- παραγωγή φωτογραφικού υλικού -ανάδειξη 

σημείου ενδιαφέροντος ή προορισμού με τη συμβουλευτική διάθεσή του δωρητή (φορέας, ΟΤΑ, 

σύλλογος, συνεταιρισμός, εταιρία- επιχείρηση κλπ.) και καθ’ υπόδειξή  του πάντοτε σε συνάρτηση με 

το πλαίσιο και τα κριτήρια ανάπτυξης της πλατφόρμας YouGoCulture και κατόπιν συνεννόησης. Τα 

σημεία ενδιαφέροντος μπορούν να συμπεριλαμβάνουν σημεία τουριστικού, πολιτιστικού, 

γαστρονομικού και περιβαλλοντικού - γεωλογικού ενδιαφέροντος, αλλά και σημεία ανάδειξης 

επιμέρους δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ευρύτερης τουριστικής διάστασης και χαρακτήρα. 

*Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο ανταποδοτικό όφελος αφορά αποκλειστικά στους υπό ανάπτυξη 

προορισμούς στο πλαίσιο του προγράμματος Act4Greece και συγκεκριμένα: Κνωσός (Κρήτη), Δήλος 

(Κυκλάδες – Νάξος, Πάρος, Μύκονος), Δελφοί (Στερεά Ελλάδα), Αθήνα (Μητροπολιτικό Κέντρο), 

Μεσσήνη (Μεσσηνία) – Πληροφορίες: 210 368 9319 & 210 368 9359 

(συμπεριλαμβάνονται όλα τα παραπάνω της κατηγορίας) 

o Δωρεές από 10.000 ευρώ (€) και άνω - Ανάδοχος Προορισμού  

i) Αναγνώριση των υποστηρικτών – νομικών προσώπων με παρουσία τους σε ειδικό σημείο στην 

ιστοσελίδα yougoculture.com (Donors' Wall) με εμφάνιση του εταιρικού λογοτύπου (πολύ μεγάλη 

διάσταση) και link στην ιστοσελίδα τους και ονομαστική αναφορά στο act4greece.gr 

ii) Παρουσία- Αναφορά σε όλο το έντυπο και λοιπό προωθητικό υλικό της δράσης του 

yougoculture.com 

iii) Βudge-widget για την ιστοσελίδα του δωρητή με τον τίτλο "Ανάδοχος Προορισμού Δράσης 

YouGoCulture" 



       
(συμπεριλαμβάνονται όλα τα παραπάνω της κατηγορίας) 

 

* Προσοχή! Για την απόδοση των αντισταθμιστικών οφελών και για πρακτικούς λόγους ταυτοποίησης 

των επωφελούμενων, παρακαλούνται όλοι οι δωρητές, ανεξαρτήτως κατηγορίας, τρόπου και ύψους 

δωρεάς, όπως αποστείλουν αποδεικτικό κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

donate@yougoculture.com με θέμα: YouGoCulture-Επωνυμία Δωρητή (π.χ.: YouGoCulture-Γιάννης 

Παπαδόπουλος ή YouGoCulture-Εταιρία Α.Ε.) 

 

Σημείωση: Η απόδοση των αντισταθμισμάτων εκ μέρους του Φορέας Υλοποίησης είναι δυνατή 

αποκλειστικά και μόνον σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία. 

 

Πληροφορίες: 210 368 9319 & 210 368 9359, info@yougoculture.com (E-Learning ΕΚΠΑ) 

 

mailto:info@yougoculture.com

