
Sponsorship 2018



Highlights 
Συμμετοχή Διεθνών αθλητών με μεγάλη επιρροή και 
fanbase 

Video Production με σκηνές & σκηνικά απο τους 
χορηγούς και προβολή σε social media

Νέο! Διαρκής προβολή βίντεο σε πλοία που εκτελούν 
τακτικά δρομολόγια στο Αιγαίο!

Δημοσιότητα μέσω προώθησης σε παραδοσιακές 
τουριστικές αγορές της Κρήτης 

Νέο! Προβολή βίντεο σε τηλεοπτικές εκπομπές στην 
Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο!

Social Accounts σε Facebook & Instagram ειδικής 
θεματολογίας και κοινού

Εξειδικευμένη Ιστοσελίδα AgiosOnSUP.gr για 
ενημέρωση 



Τηλεόραση



Προβολή μέσω 56 καναλιών τηλεοπτικού δικτύου σε 168 χώρες με δυναμική 1,5 δις νοικοκυριών

Παγκοσμίως



Προβολή μέσω Ελληνικών καναλιών

Ελλάδα



Διαδίκτυο



776.000 reach
Απήχηση στο κοινό του Facebook
Stats AgiosOnSUP 2017



Προώθηση σε εξειδικευμένες Αγορές
Stats AgiosOnSUP 2017

και άλλες...



Προώθηση σε ιστοσελίδες στο Διαδικτυο
Stats AgiosOnSUP 2017

και άλλες...

415.000+
impressions



120.000+ 
views

Προβολές στο Youtube
Stats AgiosOnSUP 2017



Video - Teaser

Δείτε τα video των προγούμενων διοργανώσεων εδώ:  https://agiosonsup.gr/video-gallery/

https://www.youtube.com/watch?v=wiQMNIgizuo
https://www.youtube.com/watch?v=4V0JzSDseEQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XJEXSmXqIdg&t=147s


Προβολή μέσω online ειδησεωγραφικών

Ελλάδα



Συνδέστε την επιχείρησή σας 
με ένα από τα σημαντικότερα 
διεθνή SUP events που 
πραγματοποιούνται στην 
Ευρώπη και εκμεταλλευτείτε 
τα νέα κανάλια προώθησης 
για το 2018



Ευκαιρίες Προβολής

- Συμπερίληψη πλάνων απο την επιχείρηση ή το προϊόν στο επαγγελματικών προδιαγραφών του promo 

video για το 2018 που θα διαμοιραστεί σε όλο τον κόσμο.
- Συμπερίληψη λογοτύπων σε καμπάνιες προώθησης στα social media και σε οπτικό υλικό που θα διαμοιράζεται online.

- Κεντρική Μεγάλη Τέντα διοργάνωσης και απονομής.

- Προσθήκη στην αφίσα του αγώνα σε διακεκριμένη θέση

- Προσθήκη στο T-shirt των αθλητών

- Προσθήκη υλικού επιχείρησης στην τσάντα του αθλητή

- Προσθήκη σε περίοπτη θέση στο Γιγάντιο Banner που θα βρίσκεται στο χώρο των αγώνων & απονομών

- Προσθήκη σε διακεκριμένη θέση στην ιστοσελίδα του αγώνα με link

- Αναφορά στα ραδιοφωνικά σποτ

- Αναφορά στα δελτία τύπου 

- Αναφορά ονομαστικά στη διάρκεια του αγώνα

- Συμμετοχή στην τελετή βράβευσης / Απονομή μεταλλείων

- Δυνατότητα χρήσης του διαφημιστικού υλικού, για λόγους δημοσιότητας και προβολής της χορηγίας.



Επιπλέον Δυνατότητες
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Παράδειγμα του πως μπορούν να διαμορφωθούν οι 
τέντες και οι σημαίες των Sponsors



Χορηγοί 
Φιλοξενίας

Οι χορηγοί φιλοξενίας θα πρέπει να παρέχουν 

δωρεάν διαμονή για την φιλοξενία των αθλητών 

και των συνοδών τους, καθώς και εκπτώσεις για 

την ενδεχόμενη επέκταση της διαμονής τους 

πριν και μετά την διοργάνωση!

Οφέλη Χορηγών 
Φιλοξενίας
● Προβολή σε ξεχωριστή σελίδα της 

ιστοσελίδας agiosonsup.gr  και του 
http://www.eurotoursup.com για τις 
δυνατότητες διαμονής των 
συμμετεχόντων.

● Ενεργό link μόνιμης βάσης μέχρι και την 
επόμενη διοργάνωση στην ιστοσελίδα που 
θα προωθείται στο διαδίκτυο.

● Δυνατότητα επιπλέον οφέλους απο την 
επέκταση διαμονής των συμμετεχόντων 
και δημιουργία τακτικής πελατείας.

● Προσθήκη υλικού επιχείρησης στην 
τσάντα του αθλητή

● Αναφορά ονομαστικά στη διάρκεια του 
αγώνα

● Δυνατότητα χρήσης του διαφημιστικού 
υλικού, για λόγους δημοσιότητας και 
προβολής της χορηγίας.

http://www.eurotoursup.com


“Υιοθετήστε”
μια σημαδούρα του αγώνα μεγάλης 

απόστασης, ώστε να περνάει από 

μπροστά από την επιχείρηση σας η 

διαδρομή των αθλητών! Εντυπωσιακά 

πλάνα για τους επισκέπτες σας και που 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την 

ανάδειξη της επιχείρησής σας!

Απο 1.000€

* Ισχύει για περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων και 
διαδρομών! Ρωτήστε μας για πληροφορίες!



Γιγάντιο Banner 

Τοποθέτηση λογοτύπου της επιχείρησης 
στο κεντρικότερο διαφημιστικό banner 
του αγώνα!



Ιστοσελίδα 

 Λογότυπο στην ιστοσελίδα www.agiosonsup.gr 

ανεξάρτητα με την εναλλαγή των ιστοσελίδων, στο 

γενικό χώρο των χορηγών, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρόνου με σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του χορηγού

Επιπλέον προβολή στο: www.eurotoursup.com

& συνεργαζόμενες ιστοσελίδες

Οι χορηγοί φιλοξενίας πέρα από την συνολική παρουσίαση 

των χορηγών, θα περιλαμβάνονται & σε ξεχωριστή 

κατηγορία (Accommodation), όπως και οι χορηγοί 

μεταφορών (Transfers).

http://www.agiosonsup.gr
http://www.eurotoursup.com


Social Media

Αναφορά της χορηγίας στα social media της 

διοργάνωσης

Facebook:

https://www.facebook.com/AgiosOnSup/

Instagram: 

https://www.instagram.com/agiosonsup/

https://www.facebook.com/AgiosOnSup/
https://www.instagram.com/agiosonsup/
https://www.facebook.com/agniksup2015/
https://www.instagram.com/agiosonsup/


Ραδιόφωνο 

Αναφορά χρυσού χορηγού στο Spot για τους 

ραδιοφωνικούς σταθμούς.



Αφίσα 

Λογότυπο στην αφίσα του αγώνα



T-Shirts

Λογότυπο στα T-Shirts των αθλητών



Δημοσιότητα

Δυνατότητα χρήσης του διαφημιστικού υλικού, 

για λόγους γνωστοποίησης και προβολής της 

χορηγίας.



Αναφορά
Reporting

Αναφορά στο Δελτίο Τύπου - Απολογισμού της 

διοργάνωσης.

Πλήρης αναφορά με στατιστικά στοιχεία σε σχέση με 

την προβολή και τη δημοσιότητα που έλαβε η δράση

(άρα και έμμεσα και η επιχείρησή σας).



Η κατανομή/κατάταξη των χορηγών στα διάφορα κανάλια 

προώθησης & προβολής (επίσημη ιστοσελίδα αγώνα, banners, 

αφίσες, social media, βίντεο, T-shirts, κλπ) θα πραγματοποιηθεί με 

αλφαβητική σειρά & φυσικά σε αναλογία με το ύψος της χορηγίας. 

Για παράδειγμα, στην διαμόρφωση του T-shirt των αθλητών, θα 

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, αναλόγως την διαθεσιμότητα 

ελεύθερου χώρου στην μακέτα, ώστε να επιτύχουμε ένα 

ικανοποιητικό γραφιστικό αποτέλεσμα.

Όπως είναι αντιληπτό, οι χρυσοί & αργυροί χορηγοί θα έχουν 

σίγουρα μια θέση εκεί.

Σημείωση



Προδιαγραφές
Specs
Θα χρειαστεί να τηρηθούν συγκεκριμένες 

προδιαγραφές όσον αφορά την ποιότητα των 

σχεδίων/λογοτύπων που θα μας αποσταλούν.

➤ Γραμμική μορφή CMYK | διανυσματικό σε μορφή 

αρχείου .eps, ai. pdf, cdr

   

➤ Σε περίπτωση εικόνας jpg CMYK | 300 dpi  ανάλυση | 

μέγεθος 15εκ. πλάτος και ύψος αναλογικά

Ζητήστε από τον γραφίστα σας να σας τα προωθήσει!



Γίνετε ένας από τους χορηγούς του
Agios Nikolaos on Sup 2018

Στοιχεία επικοινωνίας:

28410 82384

contact@agiosonsup.gr 

sup@daean.gr

Follow us on:

mailto:contact@agiosonsup.gr
mailto:sup@daean.gr
https://www.facebook.com/agiosonsup
https://www.instagram.com/agiosonsup/

