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Avon annetas 9590 eurot rinnavähi vastaseks võitluseks

2010. aasta lõpus annetas Avon 9590 EURi (150 000 EEK) rinnavähivastaseks võitluseks, 
mis kogunes heategevustoodete müügist. Eesti Vähiliidule antud raha läks vastloodud 
fondi mammograafiabussis oleva aparatuuri uuendamiseks.

„Täname kõiki heategijaid, sest ilma teieta poleks abivajajate toetamine võimalik,“ ütles Avon 
Nordics juhatuse liige Anneli Loorits. „Hea on anda omapoolne panus konkreetse asja 
parandamiseks – Eesti naise parema tervise tarbeks.“

Eesti Vähiliidu tegevdirektor Maie Egipti sõnul on pikaajaline koostöö Avoniga olnud väga edukas 
ja aidanud kaasa mammograafiabussi ostmisele. „Mammograafiabuss toob kvaliteetsed rinnavähi 
sõeluuringud maapiirkondades elavatele naistele lausa koju kätte ja on seega oluliselt kaasa 
aidanud rinnavähi varajasele avastamisele Eestis,“ ütles Maie Egipt.

2011. aastal jätkab Avon raha kogumist rinnavähi ennetustegevuseks. Avoni tootevalikus olevad 
roosa lindiga tooted aitavad head teha, sest kogu toodete tulu läheb rinnavähivastaseks 
võitluseks Eestis. Heategevate toodetega võib tutvuda aadressil 
http://www.avon.ee/PRSuite/bcc_prod_ee.page, kuhu on lisandunud ka uusi tooteid.

Üle 10 aasta on Avon toetanud Eesti Vähiliitu ning aidanud teavitada naisi rinnavähi uuringute 
vajalikkusest. 

Mida oleme üheskoos ära teinud?

2010. aastal sõlmisid Avon Eesti ja Eesti Vähiliit mitmeaastase suursponsori lepingu uue 
mammograafiaaparatuuri fondi toetuseks.

2010. aasta juunis toimus Vabaduse väljakul Avoni heategevusüritus Eesti Vähiliidu toetuseks, 
kus tuntud Eesti solistid, muusikud ja väikesed balletilapsed aitasid heategevuseks raha koguda.

Avon toetas Vähiliidu esimese rinnavähiuuringute bussi ostu, mille Vähiliit sai 2009. aasta 
alguses. Bussi esitlusel
andis Avon Vähiliidule lisatoetusena üle 100 000 krooni, et abistada bussi ülimoodsate 
uuringuaparaa-tide finantseerimist.

2009. aasta aprillis andis ajakiri Marie Claire Avonile eetikaauhinna rinnavähivastase võitluse 
eest Eestis. Tunnustati järjepidevat tööd ja seda, et raha läheb käegakatsutavatesse asjadesse 
ning Eesti naiste heaks. 

2008. aastal toimunud Avoni heategevusüritusega toetas Avon uue uuringubussi ostu, andes 
Vähiliidule toetustšeki 250 000 krooniga. 



2007. aastal koostöös Swedbanki’ga toimunud heategevusjooksul laekunud toetussumma läks 
samuti uue bussi toetuseks. Paljude heade inimeste abiga laekus selleks ligikaudu 200 000 
krooni.

2006. aastal toetas Avon heategevusüritusega kaasaegse rinnavähiuuringute aparatuuri ostu.

Aastaringselt pakub Avon võimalust osta heategevustooteid, mille kogutulu läheb rinnavähi vastu 
võitlemiseks. Roosa lindi sümboolikaga tooted sobivad nii endale, kui kingituseks lähedastele
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