Πώς ενημερώνομαι για την
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων;
Μπορείς να ενημερώνεσαι για τα νέα και τις συνεργασίες μας μέσω της ιστοσελίδας
www.europeanyouthcard.gr, καθώς και μέσω των ενημερωτικών δελτίων/newsletters
που αποστέλλουμε στα μέλη μας σε μηνιαία βάση.
Επίσης μπορείς να ακολουθήσεις τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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Κάνε like στις σελίδες μας για να ενημερώνεσαι για τα νέα και τις δραστηριότητές μας!

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι τώρα διαθέσιμη και σε εφαρμογή για συσκευές Android και iOS!
Μπες στο Play Store και στο Appstore, κατέβασε την
εφαρμογή “European Youth Card” και αναζήτησε στο χάρτη τις
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά σου!

Διαδικασία
Απόκτησης Κάρτας

1

Αποστολή της αίτησης με μία φωτογραφία
ταχυδρομικά στην διεύθυνση:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ:
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, 11143 ΑΘΗΝΑ
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www.europeanyouthcard.gr
www.eyca.org

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα:
www.europeanyouthcard.gr

2

Επίσκεψη στα γραφεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου
Μάθησης στην Αθήνα και στο Γραφείο Πληροφόρησης της Γενικής
Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς στη Θεσσαλονίκη και
επί τόπου απόκτηση της κάρτας.

Ευρωπαϊκή
Κάρτα Νέων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη
ΤΚ 111 43 Αθήνα
Τ. 213 131 4411-14
europeanyouthcard@inedivim.gr
www.inedivim.gr

www.europeanyouthcard.gr

Τί είναι η
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων;

Ανακάλυψε την Ευρώπη
με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Είναι μια εκπτωτική κάρτα, με την οποία οι νέοι μπορούν να απολαμβάνουν σημαντικά
προνόμια και αγαθά τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε 35 χώρες της Ευρώπης!

Γίνε και εσύ τώρα μέλος στη μεγαλύτερη παρέα νέων της Ευρώπης
και απόλαυσε ειδικά προνόμια και εκπτώσεις σε 36 χώρες!

Ενταχθείτε ΔΩΡΕΑΝ στο δίκτυο συνεργατών της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
παρέχοντας έκπτωση στους κατόχους της κάρτας και επωφεληθείτε από την
προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών σας στα μέλη μας!

Κατάλογος Εκπτώσεων

Κερδίστε:
Στοχευμένη προβολή της επιχείρησης και των υπηρεσιών/προϊόντων σας στο νεανικό
κοινό μέσα από τους επίσημους διαδικτυακούς τόπους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων σε
Ελλάδα και Ευρώπη, τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ηλεκτρονική
εφαρμογή για συσκευές Android και iOS και τα μηνιαία ενημερωτικά δελτία/newsletters.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βοήθημα στα χέρια των νέων, καθώς:
• Διευκολύνει την καθημερινότητά τους, παρέχοντάς τους προσφορές και εκπτώσεις σε
μεγάλο αριθμό προϊόντων και υπηρεσιών.
• Προωθεί την κινητικότητα, προσφέροντάς τους οφέλη σε μεταφορές, διαμονή και άλλες
ταξιδιωτικές υπηρεσίες.
• Παρέχει πληροφορίες μέσω των πολλών διαύλων επικοινωνίας που έχουν στη διάθεσή
τους τα μέλη της – εθνικός και ευρωπαϊκός ιστότοπος, ενημερωτικά δελτία/newsletters,
σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α.

Ο κατάλογος είναι μεγάλος! Απλά δείχνεις την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
και έχεις ειδική έκπτωση σε προϊόντα και υπηρεσίες όπως:
Μεταφορές: αστικές/υπεραστικές
συγκοινωνίες, σιδηροδρομικές
μεταφορές, ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων:
αυστηρά μόνο για νέους!
• Μπορούν να την αποκτήσουν όλοι οι νέοι 13-30 ετών.
• Στοιχίζει 10€.
• Ισχύει για ένα χρόνο και μπορεί να ανανεώνεται
κάθε χρόνο μέχρι την ηλικία των 30.

Εκπαίδευση: προγράμματα
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
ελληνικών πανεπιστημίων, Κέντρα
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης,
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ), Κέντρα Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΚΕΚ), σχολές ξένων
γλωσσών, μαθήματα χορού.
Τουρισμός: ταξιδιωτικά πρακτορεία,
ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια,
camping, hostels, ενοικιάσεις
αυτοκινήτων.
Πολιτισμός: κινηματογράφοι, θέατρα,
μουσεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις,
συναυλίες.

Καταστήματα: ρούχα, οπτικά,
κομμωτήρια, κοσμηματοπωλεία,
βιβλιοπωλεία, ποδήλατα, είδη σπιτιού/
δώρων.
Διασκέδαση/Φαγητό: εστιατόρια,
μπαρ, καφετέριες, club.
Υγεία: κλινικές, διαγνωστικά κέντρα,
ιατροί, φαρμακεία.

Έχετε Επιχείρηση;

Κάντε τώρα την αίτησή σας ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
www.europeanyouthcard.gr

Η λίστα με τους συνεργάτες μας εμπλουτίζεται
διαρκώς! Μερικοί από τους πιο σημαντικούς…

Αθλητισμός: γυμναστήρια,
προγράμματα εκμάθησης σπορ,
υπαίθρια σπορ.
Ομορφιά: κομμωτήρια, ινστιτούτα
αισθητικής.
Υπηρεσίες: τηλεφωνία, internet,
ασφάλειες, λογιστικά, εκτυπώσεις,
επισκευές.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

www.uom.gr/seminars

