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Τν 2015 θέξλεη καδί ηνπ ην ηξίην ηεύρνο
ηνπ πεξηνδηθνύ ηνπ Club κε άξζξα
ζρεηηθά κε ηνπο Μεγάινπο Ππξελαίνπο
αιιά θαη ρξεζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδηαθέξνπλ όινπο ηνπο ζθύινπο.
Σίγνπξα ην κεγάιν γεγνλόο ηεο ρξνληάο
είλαη ε παγθόζκηα έθζεζε Crufts ζηε
Μεγάιε Βξεηαλία πνπ απνηειεί
θνξπθαίν γεγνλόο θαη κνλαδηθή
εκπεηξία δσήο! Ίζσο γηα πξώηε θνξά
λα έρνπκε θαη Διιεληθή ζπκκεηνρή!
Τν Club επειπηζηεί λα νξγαλώζεη έλα
λέν ζεκηλάξην TTouch θαη ζηελ
πεξίπησζε απηή ζα ελεκεξσζείηε
ζρεηηθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο καο.
Πεξηκέλνπκε θείκελα ζαο, θσηνγξαθίεο
θαη ηελ εκπεηξία ζαο δώληαο κε ηνπο
ΜΠ!
Καισζνξίζαηε ζην GreatPaws θαη
ζαο επρόκαζηε επράξηζηε αλάγλσζε!
Με θιλικούς ταιρεηιζμούς,

Γιάννης Γαλαηάς
Μαρία Μανωλή

* Ο Δθδόηεο είλαη πξώελ ζηξαηησηηθόο ηαηξόο
(Αιιεξγηνιόγνο/ \Αλνζνιόγνο) κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ
ζηνπο ζθύινπο εξγαζίαο
θαη επηπρήο ηδηνθηήηεο 4ΜΠ.
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Η πρώηη γενεά ηων Μεγάλων Πσρηναίων μας!
Red Embers Icaros (επάλσ αξηζηεξά) – Vanilla (επάλσ δεμηά) – Hellenic Spirit Taiko (θάησ αξηζηεξά) –
Hellenic Spirit Elvira Jr. (θάησ δεμηά)
Πάνηα ζηο μσαλό και ηην καρδιά μας!

