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Αγαπεηνί  θίινη, 

 

Ο  A.O. Σπόξηηγθ ζα ιεηηνπξγήζεη ηε θεηηλή ρξνληά κε έλα εληειώο δηαθνξεηηθό 

ηξόπν ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, βαζηζκέλε ζε έλα λέν κνληέιν 

νξγάλσζεο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε θαηλνηόκεο ζεζκηθέο αληηιήςεηο. 

 

Η ρνξεγία είλαη έλα ζπνπδαίν θνκκάηη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηηο ζύγρξνλεο 

επηρεηξήζεηο. Δξα σο έλα πξόζζεην δηαθεκηζηηθό κέζν, απμάλεη ηελ δεκνζηόηεηα, 

βειηηώλεη ηελ εηθόλα ηεο επηρείξεζεο θαη παξαθηλεί ζην εζσηεξηθό ηεο επηρείξεζεο 

ηνπο εξγαδόκελνπο. 

 

Τελ θεηηλή ρξνληά ζρεδηάζηεθε θαη μεθίλεζε λα εθαξκόδεηαη κηα θαιά κειεηεκέλε 

πνιηηηθή management θαη marketing κε ζηόρν ηε βειηίσζε ησλ παξερόκελσλ 

αζιεηηθώλ ππεξεζηώλ. Επηδησθόκελν επαθόινπζν είλαη ην δηαθεκηζηηθό / ρνξεγηθό 

ελδηαθέξνλ από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο.  

 

Ελέξγεηεο όπσο ε δηακόξθσζε ελόο αμηόινγνπ πξνγξάκκαηνο αγσληζηηθώλ θαη 

εμσαγσληζηηθώλ  εθδειώζεσλ νη ζπκθσλίεο κε ΜΜΕ, ε ζπλερήο πξνζπάζεηα ζε 

επίπεδν ηνπ αγσληζηηθνύ ηκήκαηνο γηα δηαθξίζεηο θαη ε ηόλσζε ησλ καδηθώλ 

αζιεηηθώλ-πνιηηηζηηθσλ εθδειώζεσλ απνηεινύλ παξακέηξνπο ηεο πνιηηηθήο 

απηήο. 

 

Επηζπλάπηεηαη ην αλαιπηηθό ρνξεγηθό πξόγξακκα γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 

2010-2011 πνπ πεξηιακβάλεη ηηκέο. 

  

Με αζιεηηθνύο ραηξεηηζκνύο 

A.O. Σπόξηηγθ 
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Τιμοκαηάλογος χορηγικού προγράμμαηος Α.Ο. Σπόρηιγκ 2010 
 
 
Πποβολή ζηο εζωηεπικό ηος γηπέδος 
 
Κωδικός Περιγραθή  Τιμή 

   
Κ1 Πινακίδα διαζηάζεων 100cm X 300 cm πέπιξ ηων 

ηλεκηπονικών πολογιών 
1000 

Κ2 Πινακίδα διαζηάζεων 100cm X 300 cm πέπιξ ηος αγωνιζηικού 
σώπος 

1100 

Κ3 Διαθήμιζη διαζηάζεων 100cm X 300 cm ζηο δάπεδο ηος 
αγωνιζηικού σώπος 

1200 

Κ4 Διαθήμιζη ζηον σώπο ηων βολών 1300 

Κ5 Διαθήμιζη ζηο κένηπο ηος αγωνιζηικού σώπος 1700 

Κ6 Διαθήμιζη ζηο ζκέπαζηπο ηων πάγκων 1100 

Κ7 Διαθήμιζη ζηο ζκέπαζηπο ηηρ γπαμμαηείαρ 1100 

Κ8 Πινακίδα διαζηάζεων 100cm X 200 cm ζηο επάνω μέπορ ηων 
κεπκίδων 

  700 

 
Πποβολή ζηη εμθάνιζη ηηρ ομάδαρ 
 
Κωδικός Περιγραθή Τιμή 
   
Φ1 Λογόηςπο ζηο πίζω μέπορ ηηρ θανέλαρ 2800 

Φ2 Λογόηςπο ζηο ζοπηρ εμππόρ 1100 

Φ3 Λογόηςπο ζηο ζοπηρ πίζω 1300 

 
Πποβολή ζηο εξωηεπικό ηος γηπέδος 
 
Κωδικός Περιγραθή Τιμή 
   
Ε1 Πινακίδα διαζηάζεων 250cm X 400 cm 1900 

Ε2 Πινακίδα διαζηάζεων 170cm X 600 cm 1900 

Ε3 Πινακίδα διαζηάζεων 100cm X 400 cm  1300 

 
Σε κάθε ένα από ηα παπαπάνω ππογπάμμαηα, πποζθέπεηαι πποβολή με banner 160 
Χ 110 ζηο δικηςακό ηόπο ηος ζςλλόγος μαρ http://www.sportingbc.gr 

 
Οι ηιμέρ αθοπούν ζε εηήζια ζςμθωνία 
 
Τα έξοδα καηαζκεςήρ ηων πινακίδων επιβαπύνοςν ηον πελάηη

http://www.sportingbc.gr/
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Φωηογραθική απεικόνιζη θέζεων διαθήμιζης 
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Φωηογραθική απεικόνιζη θέζεων διαθήμιζης 
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