
Πρωτοβουλία
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

“Προσφέρουμε μαλλιά
χαρίζουμε χαμόγελα”

Μέλος του Ομίλου



Η Bergmann Kord, η πρώτη Κλινική Μαλλιών στην Ελλάδα, αποτελεί μέλος 
του Kord Group και είναι ένα από τα πιο εξειδικευμένα κέντρα αποκατάστασης 
της Τριχόπτωσης, παγκοσμίως.

Το «HAIR for HELP», αποτελεί την αιχμή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
του Ομίλου, με πολυεπίπεδες δραστηριότητες.

Η Πρωτοβουλία ενθαρρύνει εθελοντές να προσφέρουν τα μαλλιά τους, 
προκειμένου να κατασκευαστούν περούκες παθήσεων οι οποίες στη συνέχεια 
παρέχονται, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, σε άπορους Ογκολογικούς Ασθενείς 
και πάσχοντες από Αλωπεκία. 

Το «HAIR for HELP» έχει πολύπλευρη στόχευση, προσδοκίες, 
αποτελέσματα σε τομείς όπως:

• Η ενημέρωση,
• Η ευαισθητοποίηση,
• Η αύξηση της συμμετοχής του κόσμου σε κινήσεις Κοινωνικής Συνεισφοράς,
• Η ουσιαστική, ψυχολογική υποστήριξη στον πάσχοντα συνάνθρωπο,
• Η εκπαίδευση και δημιουργία νέων γενεών εθελοντών …

Τα τελευταία χρόνια η Πρωτοβουλία μετατρέπεται σε «Κίνηση», αφού συναντά 
μεγάλη ανταπόκριση από διαφορετικές Κοινωνικές Ομάδες και Χώρους.

Για τη Διοίκηση και το Προσωπικό της Bergmann Kord, αποτελεί ειλημμένη 
απόφαση η εντατικοποίηση του συνόλου των δραστηριοτήτων της 
Πρωτοβουλίας «HAIR for HELP» με στόχο την αέναη προσφορά Αισιοδοξίας, 
Ελπίδας, Στήριξης, Υπομονής, Αγάπης στους πάσχοντες Συνανθρώπους 
μας.

«Σήμερα δωρίζουμε τα μαλλιά μας, αύριο προσφέρουμε αίμα για 
να σώσουμε μια ζωή, μεθαύριο γινόμαστε, συνειδητά, δωρητές 
οργάνων…»



Σχετικά με τη Δωρεά Μαλλιών και προκειμένου η κατασκευή περουκών να 
είναι δυνατή, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις :

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ E Σ 
προσφερομένων μαλλιών

Τα προσφερόμενα μαλλιά να έχουν μήκος τουλάχιστον 20 εκατοστά.

Να είναι καθαρά, λουσμένα και στεγνά.

Να μην έχουν υποστεί καμία χημική κομμωτική διεργασία
(π.χ βαφή, ανταύγειες, περμανάντ κ.λπ.).

Τα μαλλιά συλλέγονται και φυλάσσονται με ειδικές προδιαγραφές, ενώ η 
κατασκευή των περουκών γίνεται βάσει Διεθνών Πρωτοκόλλων Επεξεργασίας. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, πως για την δωρεά μαλλιών, το φύλο και η 
ηλικία δεν αποτελούν κανένα περιορισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ.: (+30) 210 6828888

E-mail: info@kord.gr (με την επισήμανση: «Για το Hair for Help»)

Φυτικές και ημι-μόνιμες βαφές είναι αποδεκτές.
Σε κάθε περίπτωση το μη επεξεργασμένο μαλλί, προτιμάται.

Εάν είναι ήδη κομμένα, θα πρέπει να είναι πιασμένα με λαστιχάκι, σε σφιχτή 
κοτσίδα, και αποθηκευμένα σε καθαρό σακουλάκι ή φάκελο.



Bergmann Kord «Hair Bank»

ΑΘΗΝΑ (Κεντρικά)
Λεωφ. Κηφισίας 348 (Έναντι Νοσοκ. «ΥΓΕΙΑ»), 

Τ.Κ. 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 68 28 888

ΑΘΗΝΑ
Λεωφ. Συγγρού 203,

Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρνη, Αθήνα
Τηλ.: 210 93 11 111

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αδριανουπόλεως 20 & Αιγαίου,

Τ.Κ. 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 458 555

ΠΑΤΡΑ
Αγίου Ανδρέου 111,
Τ.Κ. 262 21 Πάτρα 

Τηλ.: 2610 42 45 45

ΛΑΡΙΣΑ
Μαρίνου Αντύπα 2 & Κούμα, Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 

Τ.Κ. 412 22 Λάρισα
Τηλ.: 2410 66 00 90

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Γ. Παπανδρέου & Δρακοντοπούλου 49,

Τ.Κ. 713 06 Ηράκλειο, Κρήτη
ΤηΛ.: 2810 34 20 65

ΡΟΔΟΣ
Καναδά 73, Πλατεία Αγ. Νικολάου,

Τ.Κ. 851 00 Ρόδος
Τηλ.: 22410 78 302

Ο ειδικός επι... κεφαλής

Τα σημεία, στα οποία μπορείτε να καταθέσετε την Αγάπη σας.
( Να σας κουρέψουμε ή να μας στείλετε τα κομμένα σας μαλλάκια. )

Κεντρικό e-mail

info@kord.gr


