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^^^Kezdhetjük?^^^

Kedves {mezo_Keresztneved}!
Örülünk, hogy már jártál nálunk!
Ugye, ez egy olyan hely, ahová időnként visszatér az ember? :)
Ha nem mostanában voltál, akkor újdonság lesz számodra, hogy van két fekete
medvénk is a barnák mellett, akik fiatalok még, kicsit esetlenek, de kifejlett korukra
az ember például már nem is tudja futva utolérni őket. A bejárati sétányunk végén
laknak. A fekete medvék Amerika erdeiben szinte mindenhol előfordulnak.
Településeken a tenyésztett állatokat is megeszik.

Miről is fogunk írni neked időnként a hírlevélben?
Először is köszi, hogy feliratkoztál és engedd meg, hogy tegeződjünk, én
vagyok az idősebb.... :)
Figyeljük a nemzetközi, elsősorban európai állatkerti híreket és az arra általunk
érdemesnek tartott híreket meg fogjuk osztani veled. Egy levélben max kettőt.
Nálunk ugye nemcsak macik élnek, hanem farkasok, rénszarvasok, mosómedvék,
ormányos medvék és további bővülést is tervezünk, de ez titok.
A világban sok érdekes és aktuális hír kering, állattartás, állatkert vagy épp
állatvédelem témában, amire itthon is sokan felfigyelnek. Mivel te iratkoztál fel
hozzánk, ezért feltételezzük, hogy te is nyitott vagy ezekre a hírekre.

Rövid hírek a Veresegyházi Medveotthonból
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Aztán ilyen rövid hírekben írunk arról, ha pl. kibővítjük a parkolót...

...vagy éppen elindul a szezonja a maciliftnek és ilyen áron és ilyen feltételekkel
veheted igénybe...

...itt olvashatsz majd az épp aktuális extra programjainkról, amikor ugyan
nagyobb a tömeg, de cserébe jó szórakozást kínálunk...

...vagy ha családdal érkezel, netán kisgyerekkel, hogyan tudod a legjobban
megszervezni az ittléteteket és minél több fotóval, élménnyel hazatérni.
Ha lehetőséged van rá, megköszönjük a támogatásod:
Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Közhasznú Közalapítvány
Adószámunk: 18703533113
Hamarosan jelentkezünk, üdvözlettel: a Medveotthon csapata

Ezt a levelet azért kaptad, mert feliratkoztál a Medveotthon hírlevelére ezzel az email címmel: {email}, és ezen a napon:
{feliratkozas_ideje}. Köszönjük. Kizárólag engedély alapú email marketinget folytatunk, így tőlünk spamet biztosan nem kapsz.
Adatmódosítás itt. Ez egy automatikusan generált levél, kérlek ne válaszolj rá!Ha bármilyen kérdesed van, akkor a
varosmarketing@veresegyhaz.hu címre írj!

Veresegyházi Medveotthon  minden nap nyitva
2112 Patak u. 39. Jegypénztár: +36205938113
www.medveotthon.hu

Ha le szeretne iratkozni, kattintson ide!
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