
Ела и дари усмивка на едно дете. Очакваме те на 28 ноември (сряда) в Макдоналдс на пл. Славейков в гр. София от 13:00 до 15:00 часа.

Протегни ръка, дари топлина и усмивка на едно дете!

Армен Назарян
...11 години подкрепяме каузата! 

Подкрепете я и Вие!

Руми Нейкова
...да усетим емоцията,

тръпката в този прекрасен
момент!

Николина Щерева
...каузата е страхотна! Всяка 

година участвам с невероятно 
удоволствие!

Иван Христов
...има деца, които имат нужда 

от нашата помощ!

Андрей Арнаудов
...нека заедно ги накараме 
да се чувстват по-добре! 

Здравка Йорданова
...в името на детската усмивка,
защото тя ни кара да бъдем

щастливи!

Искра Ангелова
...заради децата, с които

се срещнах в отделението
по онкохематология,

искам цял живот да съм част
от тази кампания!

Те имат нужда от всички нас!

Нора
...ние подаваме ръка,

за да вдъхнем надежда! 
Детските очи правят света ни 

по-красив!

Йорданка Благоева
...нека накараме повече деца

да се усмихнат!
Трябва да го направим! 

Ники Кънчев
...когато едно дете

е здраво – родителите летят!

Марта Вачкова
...вярвам в добротата.

Всеки би помогнал на дете!  

Криста 
...чистотата в детските очи

ни прави по-добри! 

Всички ние подкрепяме 

благотворителната 

инициатива на Макдоналдс 

McHappy Day, която за 

единадесети пореден път 

озарява детските лица с 

усмивка. Стани и ти част 

от това добро дело!

Благотворителна кампания 
на МакдоналдсТМ

XI

Поли Генова
...вярвам, че за децата всеки

би направил всичко!

Ваня Гешева
...нека всеки ден им казваме,
че ги обичаме, за да могат
да сбъднат мечтите си!
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Ела и дари усмивка на едно дете. Очакваме те на 28 ноември (сряда) в Макдоналдс 
на пл. Славейков в гр. София от 13:00 до 15:00 часа.

Всички ние подкрепяме благотворителната инициатива на Макдоналдс McHappy Day, 
която за единадесети пореден път озарява детските лица с усмивка. 

Стани и ти част от това добро дело.

Макдоналдс България и Благотворителна фондация за деца Роналд Макдоналд България изказва 
специални благодарности към всички, които подкрепят кампанията.

Протегни ръка, дари топлина!

Благотворителна кампания 
на МакдоналдсТМ
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