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Η παρούσα πρόταση ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τα αντισταθμιστικά ωφέλη που
προκύπτουν στηρίζοντας με την χορηγία τους τις δραστηριότητες της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου της
Α.Ε Πάτρας 2005 που πραγματοποιούνται στις εγκατάστασεις του Αθλητικού Κέντρου Αθλόπολις.

Η ανάπτυξη, η προαγωγή , η σωστή καλλιέργεια του αθλητισμού και ειδικότερα
του ποδοσφαίρου, με ιδιαίτερη έμφαση στα ψυχικά και σωματικά οφέλη και τα
πλεονεκτήματα της δια βίου άθλησης,με βασικό συστατικό το ευ αγωνίζεσθαι, είναι
τα κεντρικά σημεία των παροχών της εκπαίδευσης ποδοσφαίρου που προσφέρει η
Ακαδημία της Πάτρας 2005 στις εγκαταστάσεις του Αθλόπολις.
Αποστολή του Αθλόπολις είναι η παροχή υψηλών υπηρεσιών ικανοποιώντας όλους
τους επισκέπτες .Αυτό γίνεται με τη δημιουργία αθλητικών γεγονότων που
αναπτύσσουν συναισθήματα φιλίας και συνεργασίας.
Το Αθλόπολις προσφέρει εκτός από τις εγκαταστάσεις και την τεχνογνωσία του για
την σωστή και οργανωμένη άθληση δημιουργώντας ένα περιβάλλον οικείο φιλικό
και κυρίως ασφαλές για όλους τους αθλούμενους.

Η ακαδημία Ποδοσφαίρου

της Α.Ε Πάτρα 2005 λειτουργεί για τέταρτη χρονιά στις

αθλητικές εγκαταστάσεις του Αθλόπολις.
Πάνω από 200 παιδιά από 5-16 ετών μαθαίνουν ποδόσφαιρο και γνωρίζουν τα
αθλητικά ιδεώδη, με οργανωμένα προγράμματα ποδοσφαίρου και Φυσικής
Αγωγής και σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, με την καθοδήγηση έμπειρων
προπονητών-καθηγητών Αποφοίτων ΤΕΦΑΑ.Ολες οι ηλικιακές κατηγορίες
συμμετέχουν σε τουρνουά και πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ και της UNION AKADEMY.

φιλοσοφία της Ακαδημίας είναι ότι με υπομονή επιμονή συνεργασία και σωστή
οργάνωση οι μικροί αθλητές θα καταφέρουν να αποκτήσουν όλα τα εφόδια που
απαιτούνται για να γίνουν ολοκληρωμένοι άνθρωποι και καλοί αθλητές.

Απόλυτα επιτυχημένη ήταν η συμμετοχή όλων των ομάδων της Πάτρας 2005 στην

κορυφαία αθλητική διοργάνωση παιδικού ποδοσφαίρου της Αχαΐας το
ΜΟΥΝΤΙΑΛΙΤΟ.Ολες προκρίθηκαν στους τελικούς του πρωταθλήματος και οι στιγμές
που έζησαν παιδιά και γονείς ήταν μοναδικές.

Η δεύτερη μεγάλη διοργάνωση της UNION ACADEMY το Πασχαλινό Κύπελλο έγινε φέτος
στο Αθλόπολις παρουσία εκατοντάδων φιλάθλων και επισήμων αρχών της Πάτρας.

Είναι πλέον γεγονός ότι το Παιδικό Ποδόσφαιρο κατακτά μεγάλο κομμάτι του αθλητικού
κοινού της Πάτρας .Η Ακαδημία της Πάτρας 2005 έχει βάλλει τις σωστές βάσεις στην
οργάνωση και στην διοικησή της και είναι πάντα έτοιμη να προσφέρει σωστές υπηρεσίες .

Αναφορές τοπικού τυπου για την ακαδημία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Κατηγορία χορηγίας
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Διάρκεια χορηγίας
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η χορηγία είναι:
1) Oι χιλιάδες Πατρινοί που παρακολουθούν τα
παιδικά πρωταθλήματα και τις δραστηριότητες της
Πάτρας 2005 από τα ΜΜΕ.
2) Οι αποδέκτες 25000 ενημερωτικών φυλλαδίων που
διανέμονται τον Σεπτέμβριο σε όλα σχεδόν τα
σχολεία της Πάτρας.
3)Φίλαθλοι που παρακολουθούν τους παιδικούς
αγώνες της ομάδας μας, στα πρωταθλήματα
Mundialito και ΕΠΣΑ καθώς και στα τουρνουά ,που
είναι περίπου 40 αγώνες όλων των ηλικιακών
κατηγοριών κάθε μήνα.
4)Οι επισκέπτες και οι τακτικοί πελάτες του
Αθλητικού Κέντρου Αθλόπολις, που συμμετέχουν
σε Τουρνουά ή φιλικούς αγώνες ποδοσφαίρου
(περίπου 300 κάθε μέρα).
5) Οι επισκέπτες της καφετέριας του Αθλητικού
Κέντρου.
6)Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας,που διαρκώς
ανανεώνεται και εμπλουτίζεται.

7)Οι μικροί αθλητές της ποδοσφαιρικής ακαδημίας
που προπονούνται καθημερινά (είναι περίπου
200), οι συγγενείς τους και οι φίλοι τους. 7)Οι
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που
πραγματοποιούν εκδρομές(περίπου 800 κατά
μέσο όρο το μήνα).
8)Οι συμμετέχοντες σε παιδικά πάρτι, γενέθλια,
πολιτιστικές εκδηλώσεις, γιορτές που γίνονται στο
Αθλητικό Κέντρο.
Επίσης μεγάλος αριθμός θεατών υπάρχει στους
σχολικούς αγώνες ποδοσφαίρου μεταξύ
Δημοτικών Σχολείων που διοργανώνει το
Υπουργείο Παιδείας τον Μάιο κάθε έτους.

Γιατί στην Πάτρα 2005;Ποια είναι τα οφέλη;
 Η επιχειρησή σας θα έχει την ευκαιρία από την προβολή της
μέσω της Ακαδημίας μας να συνδεθεί με τις προσπάθειες των
μικρών μαθητών-αθλητών που εκπαιδεύονται,και να ενισχύσει
την εικόνα της στην τοπική κοινωνία αφού η κοινωνική
προσφορά της στον παιδικό αθλητισμό είναι πολύ σημαντική και
δεν περνά απαρατήρητη.
 Η σύνδεση του ονόματος της εταιρεία σας με τις βασικές αρχές
του ευ αγωνίζεσθε που η Ακαδημία μας καλλιεργεί,με τον γνήσιο
και υγιή αθλητισμό, την σωστή κοινωνικοποίηση των μικρών
αθλητών και την άρτια διαπαιδαγώγηση που οι εξειδικευμένοι

επιστήμονες –συνεργάτες μας προσφέρουν,είναι η μεγαλύτερη
προσφορά σας στα παιδιά της τοπικής κοινωνίας,που φανερώνει
τις ευαισθησίες σας για τα παιδιά και την σωστή τους ανάπτυξη.
 Με την χορηγία σας δηλώνετε δυναμικό παρών στις
δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας και ειδικότερα στις
εκδηλώσεις ενός πολύ δυναμικού και νεανικού κοινού που η
Ακαδημία μας δραστηριοποιείται.
 Με την χορηγία σας δίνετε παρών στις προσπάθειες που γίνονται
για την σωστή και υγιή ανάπτυξη του κορυφαίου αθλήματος,του
ποδοσφαίρου,στη περιοχή της Πάτρας,από την Ακαδημία μας, με
την σωστή εκπαίδευση και τις πολυάριθμες εκδηλώσεις που
γίνονται όλη την χρονιά.
 Η επιχειρησή σας θα έχει την ευκαιρία με την προβολή της να
κάνει περισσότερο γνωστά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της.
 Η εταιρεία σας θα κατορθώσει να διεισδύσει στους χώρους της
νεολαίας (μαθητές-σπουδαστές)και να απευθύνει τις υπηρεσίες
της σε ένα κοινό που είναι πολύ μεγάλο και υγιές.
 Η προβολή της Ακαδημίας μας από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης
κυρίως τα τηλεοπτικά με ειδικές εβδομαδιαίες εκπομπές(ΤΕΛΕΤΙΜΕ) τα προηγούμενα χρόνια ήταν αρκετά σημαντική. Η
τηλεθέαση ήταν μεγάλη και το τηλεοπτικό κοινό που
παρακολουθεί το παιδικό ποδόσφαιρο και τις δραστηριότητες
των τοπικών ομάδων διαρκώς μεγαλώνει εταιρεία σας θα έχει την
δυνατότητα να προβληθεί και τηλεοπτικά, μέσα από τις εκπομπές
αυτές και να απευθύνει τα μηνύματά της σε δικό της τηλεοπτικό
χρόνο.
 Η σύμπραξη της Ακαδημίας μας με άλλες 9 Ακαδημίες
δημιούργησε την μεγαλύτερη Ένωση Ακαδημιών Παιδικού
Ποδοσφαίρου στην Αχαία.Το μεγαλύτερο και δημοφιλέστερο
προϊόν αυτής της Ένωσης είναι το MOUNDIALITO.
Aυτό είναι
το μεγαλύτερο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου για παιδιά 6-16 ετών
και διεξάγεται σε 10 Αθλητικά κέντρα της Αχαίας με τεράστια

επιτυχία και αναγνωρισιμότητα.Η εταιρεία σας θα έχει την
δυνατότητα προβολής του λογοτύπου της σε όλους τους
αγωνιστικούς χώρους και των 10 Ακαδημιών που
συνδιοργανώνουν για τρίτη χρονιά το MOUNDIALITO. Με τον
τρόπο αυτό η συμβολή σας στο παιδικό ποδόσφαιρο γίνεται
ευρύτερα γνωστή και η σύνδεση της εταιρεία σας με τις
προσπάθειες των παιδιών που αγωνίζονται αποκτά αμεσότητα
και καταξιώνεται στην συνείδηση παιδιών και γονέων

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΩΝ –ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου της ΑΕ ΠΑΤΡΑΣ 2005 στην προσπάθεια της να ενισχύσει τις
προσπάθειες των μικρών αθλητών και να κάνει ευρύτερα γνωστές τις υπηρεσίες που
προσφέρει στον παιδικό αθλητισμό, έχει δημιουργήσει τις ακόλουθες κατηγορίες χορηγιών.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Παροχές -Δικαιώματα Μεγάλου Χορηγού
 Μεγάλο λογότυπο της εταιρείας σας, στις φόρμες και στο πάνω
εμπρός μέρος της επίσημης εμφάνισης των αγώνων της Πάτρας
2005.
Επίσης στα καλοκαιρινά και
χειμωνιάτικα ρούχα προπόνησης, στις αθλητικές τσάντες, στα
αντιανεμικά και στα καπέλα των αθλητών.
 Δύο σταθερές διαφημιστικές πινακίδες στο κέντρο του γηπέδου
άμεσα ορατές από τους θεατές.
 Λογότυπο της εταιρείας στο panel των διοργανώσεων
 Αναφορά της εταιρείας σε δελτία τύπου και συνεντεύξεις.

 Λογότυπο της εταιρείας στις σελίδες του επίσημου site της
Ακαδημίας με απευθείας link στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
 Λογότυπο της εταιρείας στον πίνακα ανακοινώσεων της Ακαδημίας
και
ηχογραφημένη διαφήμιση πριν και μετά τους αγώνες.
 Παρουσία αθλητών σε εκδηλώσεις του Μεγάλου χορηγού.
 Λογότυπο της εταιρείας στα έντυπα προβολής της Ακαδημίας
( επιστολόχαρτα, φάκελοι,ημερολόγια,λευκώματα κλπ).
 Προβολή από την τηλεοπτική εκπομπή που παρουσιάζει τις
δραστηριότητες της UNION ACADEMY και το MOUNDIALITO.
 Καταχώριση στο κέντρο του ενημερωτικού εντύπου του συλλόγου,
το οποίο κυκλοφορεί σε 25000 περίπου αντίτυπα.
 Επίσημη παρουσίαση του Μεγάλου χορηγού αλλά και ειδική
εκδήλωση τιμητικής βράβευσης στο τέλος της χρονιάς.
 Παρουσία εκπροσώπου του Μεγάλου χορηγού σε εκδηλώσεις, για
χαιρετισμούς, απονομές, βραβεύσεις.
 Δικαίωμα χρήσης του γηπέδου για προωθητικές ενέργειες.
 Δυνατότητα τοποθέτησης διαφημιστικής πινακίδας σε όλα τα
γήπεδα που διεξάγονται αγώνες των Ακαδημιών της UNION
ACADEMY

ΧΟΡΗΓΟΣ
Παροχές -Δικαιώματα Χορηγού

 Μεγάλο λογότυπο χορηγού στο πίσω μέρος της επίσημης
εμφάνισης της ομάδας.
 Δύο σταθερές διαφημιστικές πινακίδες, άμεσα ορατές από τους
Θεατές.
 Λογότυπο χορηγού στο panel των διοργανώσεων.
 Λογότυπο χορηγού στις σελίδες του επίσημου site της ομάδας με
απευθείας link στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
 Λογότυπο της εταιρείας στον πίνακα ανακοινώσεων της
Ακαδημίας και ηχογραφημένη διαφήμιση χορηγού πριν και μετά
τους αγώνες.

 Παρουσία αθλητών της ομάδας σε εκδηλώσεις του χορηγού.
 Λογότυπο της εταιρείας στα έντυπα προβολής (επιστολόχαρτα,
φάκελοι, αφίσες κλπ).
 Προβολή από την τηλεοπτική εκπομπή που παρουσιάζει τις
δραστηριότητες της UNION ACADEMY και το MOUNDIALITO.
 Καταχώριση στο ενημερωτικό έντυπο του συλλόγου, το οποίο
διανέμεται σε 25.000 περίπου αντίτυπα.
 Παρουσίαση της χορηγού εταιρείας σε ειδική εκδήλωση και
τιμητική βράβευση στο τέλος της χρονιάς.
 Παρουσία εκπροσώπου του χορηγού σε εκδηλώσεις της
Ακαδημίας για απονομές,χαιρετισμούς ,βραβεύσεις.
 Δικαίωμα χρήσης του γηπέδου για προωθητικές ενέργειες.
 Αναφορά της εταιρείας σε δελτία τύπου και συνεντεύξεις.
 Προβολή σε αναμνηστικά λευκώματα και ημερολόγια

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Παροχές -Δικαιώματα Υποστηριχτή
 Μία σταθερή διαφημιστική πινακίδα στο γήπεδο ορατή από τους
θεατές.
 Λογότυπο στις σελίδες του επίσημου site της ομάδας με
απευθείας link στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
 Kαταχώριση στο ενημερωτικό έντυπο της Ακαδημίας το οποίο
διανέμεται σε 25000 περίπου αντίτυπα.
 Παρουσίαση σε ειδική εκδήλωση και τιμητική βράβευση της
εταιρείας στον τέλος της χρονιάς.
 Παρουσία εκπροσώπου της εταιρείας σας σε εκδηλώσεις για
απονομές χαιρετισμούς και βραβεύσεις.
 Προβολή σε αναμνηστικά λευκώματα και ημερολόγια

Το εσωτερικό μέρος του περσινού εντύπου της Ακαδημίας μας

