Συμβόλαιο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων;
H Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι εκπτωτική κάρτα για νέους από 13 μέχρι 30 χρόνων
και εξασφαλίζει εκπτώσεις σε εκατοντάδες προϊόντα και υπηρεσίες στην Κύπρο και σε
άλλες 37 χώρες της Ευρώπης.
Τα 6,000,000 περίπου κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έχουν πρόσβαση σε
πέραν των 100.000 επιχειρήσεων και καταστημάτων που προσφέρουν μειωμένες
τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη. Την ευθύνη για τη λειτουργία
του προγράμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία της Κάρτας
Νέων (European Youth Card Association – EYCA) και στην Κύπρο αρμόδιος φορέας
για την έκδοσή της είναι ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.
Γιατί να συνεργαστεί μια Επιχείρηση με την Κάρτα;
Μια επιχείρηση που θα συνεργαστεί με την Κάρτα αποκτά αυτόματα πρόσβαση σε
ένα σεβαστό μέρος της κυπριακής νεολαίας (ο αριθμός των κατόχων της Κάρτας
στην Κύπρο υπολογίζεται σε 13,000 άτομα περίπου), αλλά παράλληλα
γνωστοποιείται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, αναβαθμίζεται το προφίλ της
ίδιας της επιχείρησης στα μάτια των νέων (γίνεται πιο youth friendly), αλλά και
ενισχύεται η διάσταση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης. Για την
υπογραφή του Συμβολαίου συνεργασίας με τον Οργανισμό δεν απαιτείται
οποιοδήποτε κόστος (είναι δωρεάν), ενώ η τυχόν διακοπή της συνεργασίας μπορεί
να γίνει οποτεδήποτε με την ανάλογη προειδοποίηση.
Τι ωφελήματα έχει μια Επιχείρηση από μια ενδεχόμενη συνεργασία;
1. Με την υπογραφή του Συμβολαίου, ενημερώνονται άμεσα οι Κάτοχοι της Κάρτας
για την υπογραφή της νέας συνεργασίας και των ωφελημάτων που θα τους
παρέχει, μέσω ενημερωτικού newsletter.
2. Τα ωφελήματα της συμφωνίας δημοσιεύονται άμεσα στον κατάλογο ωφελημάτων
που ισχύουν για όλη την Κύπρο και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της
Κάρτας (www.europeanyouthcard.org.cy), αλλά και στην ιστοσελίδα της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κάρτας Νέων (www.eyca.org).
3. Σε τακτά χρονικά διαστήματα (3-4 φορές το χρόνο) δημοσιεύονται σχετικές
ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook,
Twitter, Instagram) της Κάρτας με οποιοδήποτε υλικό επιθυμεί ο Συνεργάτης
(π.χ. φωτογραφίες, posters, videos, links για την ιστοσελίδα του κλπ).
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4. Αποστέλλονται ενημερωτικά newsletters προς όλους τους Κατόχους της Κάρτας
κάθε μήνα, στο οποίο πέραν των νέων του προγράμματος, μπορούν να γίνονται
και αναφορές σε τυχόν νέα προϊόντα/υπηρεσίες του Συνεργάτη.
5. Συμπερίληψη των ωφελημάτων της συμφωνίας στο mobile application της EYCA,
το οποίο περιλαμβάνει ακριβή στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες και χάρτες για
το κάθε υποκατάστημα που συνεργάζεται με το πρόγραμμα σε όλη την Ευρώπη.
Το mobile application είναι ήδη έτοιμο στο App Store και στο Play Store και
λειτουργεί κανονικά και στην Κύπρο.
Τι ευθύνες αναλαμβάνει μια συνεργαζόμενη Επιχείρηση;
1. Να παρέχει προς όλους τους Κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων τη
συμφωνηθείσα έκπτωση/ωφέλημα, όπως θα συμφωνηθεί γραπτώς στο σχετικό
Συμβόλαιο που θα υπογραφθεί με τον Οργανισμό Νεολαίας.
2. Να τοποθετήσει στο/στα υποκατάστημα/-ματα της το σχετικό αυτοκόλλητο με το
λογότυπο της Κάρτας που θα την προμηθεύσει ο Οργανισμός Νεολαίας, έτσι ώστε
να είναι γίνεται πιο εύκολα ο εντοπισμός του από τους Κατόχους1.
Το Συμβόλαιο αυτό δεσμεύει αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Οποιοδήποτε από τα
δύο Μέρη επιθυμήσει να διακόψει τη συνεργασία, θα πρέπει να το πράξει με γραπτή
προειδοποίηση ενός μήνα προς το άλλο μέρος.

Η μη τοποθέτηση του σχετικού αυτοκόλλητου είναι κατανοητή μόνο σε περιπτώσεις που αυτό
επιβάλλεται από τη φύση των υπηρεσιών της εταιρείας (π.χ. ιατρικές) ή από τυχόν διεθνείς ή άλλους
κανονισμούς/συμβάσεις που δεσμεύουν την επιχείρηση.
1
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Συμβόλαιο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: …………………………………………………………………….………………….……
ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ………………………….………………………………………..……………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ………………………………………………………………..…………………….
ΑΤΟΜΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ……………………………………………………..……………………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..….
ΤΗΛ: …………………………………………………….

ΦΑΞ: ………………………………………………………….

E-MAIL: ……………………………………………… WEB-PAGE: ……………..……………………………………
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Υπογράφοντας το Συμβόλαιο αυτό, η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να
παρέχει την έκπτωση που έχει δηλώσει πιο πάνω σε όλους τους κατόχους της
Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και να θέτει εις γνώση τη δέσμευση της αυτή προς τους
κατόχους της Κάρτας, με την ανάρτηση σε εμφανές μέρος της επιχείρησης του
αυτοκόλλητου-σήματος της Κάρτας.
Σε περίπτωση που η Επιχείρηση αποφασίσει να διακόψει το Συμβόλαιο αυτό με τον
Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), έχει την υποχρέωση να ειδοποιήσει τον ΟΝΕΚ
εγγράφως, δίνοντας 1 μήνα προειδοποίηση. Με τη λήξη της συνεργασίας, η
Επιχείρηση δεσμεύεται να αφαιρέσει το σήμα της Κάρτας από τη βιτρίνα της.
Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβάλλει το όνομα της
Επιχείρησης και να ενημερώνει τους κατόχους για την παρεχόμενη έκπτωση.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

………………………………………………………..
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΝΕΚ

………………………………………………………..
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΝΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………/………../…………..
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