
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: 

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: 

ΧΟΡΗΓΟΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

Οι «Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού 2014» είναι γεγονός!  



3 μέρες, 8 αγωνίσματα, 

παράλληλο πρόγραμμα με πάνω από 200 αγώνες!  



με περισσότερες από 400 συμμετοχές, 

από 20 διαφορετικές εταιρίες! 



“..όλη η οργάνωση/σκέψη αξίζει συγχαρητηρίων. Σε γενικές γραμμές 
ήταν άψογη η διοργάνωση…” 

BSH Ikiakes Syskeves 



Thank you! “…να σου μεταβιβάσω τις ευχαριστίες μας για την επιτυχή διοργάνωση των 
εταιρικών αγώνων. Ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να στηρίξουμε την 
προσπάθεια σας και του χρόνου με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή…” 

ALMI TANKERS 



“…Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία σχετικά με τους 
Εθνικούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού 2014!!  Όλα όταν υπέροχα και οι 
αθλητές μας απόλαυσαν την συμμετοχή τους στο έπακρο…” 

DANAOS SHIPPING  



“…Κι εμείς με τη σειρά μας ευχαριστούμε για την διοργάνωση και την 
φιλοξενία, τα σχόλια όλων ήταν πολύ θετικά και ευελπιστούμε ότι του 
χρόνου θα έχουμε καλύτερες επιδόσεις…”  

BNP PARIBAS 

 

 



“…Όταν υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία όπως υπάρχει μεταξύ μας και 
αμοιβαία χαρά από την συνεργασία μας, είμαι σίγουρη πως κάθε 
χρόνο η διοργάνωση θα είναι ακόμα καλύτερη…” 

GE International 

 



“…Γενικά οι εντυπώσεις ήταν θετικές. Υπήρχε θετικό κλίμα και 
διάθεση και ο χώρος διεξαγωγής ήταν πολύ περιποιημένος…”  

DATA COMMUNICATION 



“…ο HOCSH προσφέρει πολύτιμο έργο, αφού με το θεσμό που έχει 
δημιουργήσει, κατάφερε να γεφυρώσει την επαγγελματική δραστηριότητα 
με τον αθλητισμό και να τονώσει και την ομαδική (ή εταιρική) ενότητα. 
Κάθε χρονιά εκπροσωπούμε την εταιρεία για την οποία εργαζόμαστε, 
κάνουμε το καλύτερο δυνατό και αισθανόμαστε και υπερήφανοι γι' αυτό..” 

GE Healthcare  

 



Οι Συμμετοχές: 



Συγχαρητήρια στους αθλητές… 



για την αθλητική συμπεριφορά τους.. 



για το ομαδικό πνεύμα… 



για το πάθος τους για τη νίκη! 



Συγχαρητήρια στις εταιρίες… 



για την απόφαση τους να επενδύσουν… 



στην φυσική κατάσταση… 



στον ενεργό τρόπο ζωής… 



στη βελτίωση της υγείας… 



& την κοινωνικοποίηση μέσα από αθλητικές δράσεις! 



την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 

την Περιφέρεια Αττικής, 

το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, 

την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του 
Δήμου Αθηναίων. 

 

 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή τους: 



 

 

τους χορηγούς,  

τους υποστηρικτές  

και τους εθελοντές 

για την υποστήριξη 

και την πολύτιμη βοήθεια τους! 

 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή τους: 



Social Media: 

1.000 επισκέψεις 
σε 10 μέρες! 

Πάνω από 27.000 
συνολικές 

εμφανίσεις της 
σελίδας! 

Περισσότερα από 
14.000 κλικ σε       

7 μέρες! 



Ενδεικτική δημοσιότητα: STAR CHANNEL 

https://www.youtube.com/watch?v=Asp1EA5aWIg 



Ενδεικτική δημοσιότητα: star.gr 



Ενδεικτική δημοσιότητα: that’s life.gr 



Ενδεικτική δημοσιότητα: polispress.gr 



Ενδεικτική δημοσιότητα: marketingweek.gr 



Ενδεικτική δημοσιότητα: hrpro.gr 



Ενδεικτική δημοσιότητα: kerdos.gr 



ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: 

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: 

ΧΟΡΗΓΟΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

Σας περιμένουμε στην επόμενη εταιρική αθλητική διοργάνωση!  


