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Ο σύλλογός μας με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΕΝΑ Α.Σ.» σας απευθύνει

πρόταση ανταποδοτικής χορηγίας για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω:

➢ Σε μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά για τον αθλητισμό, λόγω της πανδημίας του

κορονοϊού covid-19, η ενίσχυση των καταστατικών σκοπών του σωματείου μας θα

βοηθήσει τα τμήματα υποδομών του συλλόγου μας στην πληρέστερη

προπονητική τους κατάρτιση με την αγορά εξοπλισμού προπόνησης και

αθλητικού υλικού.

➢ Επιπλέον η κάλυψη μέρους των μετακινήσεων των αποστολών για

συμμετοχή σε αγώνες των παρακάτω αγωνιστικών τμημάτων:

1. Γυναικείας ομάδας βόλεϊ που αγωνίζεται στην Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

2. Ανδρικής ομάδας βόλεϊ που αγωνίζεται στην Β΄ Εθνική

3. Αναπτυξιακών τμημάτων Κ21-Κ18-Κ17 αγοριών και Κ20-Κ18-Κ16 κοριτσιών

και

4. Τμημάτων υποδομής για συμμετοχή σε διοργανώσεις μίνι βόλεϊ.

Η παραπάνω οικονομική ενίσχυση των τμημάτων προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε όλους

τους εμπλεκόμενους φορείς.

► Ανάπτυξη και ενίσχυση του αθλητισμού ειδικά μετά την παρατεταμένη

απραξία λόγω covid-19.

► Ανάδειξη και προβολή στο ευρύ κοινό προβεβλημένων και μη αθλητικών

γεγονότων καθώς και του χορηγού υποστήριξης.



Παρουσίαση Συλλόγου









Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2014. Καλλιεργεί τμήματα

υποδομών με πάνω από 120 αγόρια και κορίτσια ηλικίας 5 έως και 17 ετών να

εκγυμνάζονται από έμπειρους προπονητές.

Σκοπός μας είναι η εκγύμναση και εκμάθηση των ακαδημιών σε θέματα

τεχνικής και τακτικής κατάρτισης ώστε να μπορέσουν στο μέλλον να

επανδρώσουν τα αγωνιστικά τμήματα ανδρών και γυναικών του συλλόγου μας

βασιζόμενοι πάντα στις αρχές του «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» της ευγενής άμιλλας και

της συνεργασίας.

Το σωματείο μας είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο της ΓΓΑ και διαθέτει την

ειδική αθλητική αναγνώριση.

Η εμπιστοσύνη των αθλητών αλλά και της τοπικής κοινωνίας έδωσε στο

σύλλογό μας την ώθηση που χρειαζόταν και αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός

εκπρόσωπος της πόλης των Ιωαννίνων στην Α2 Εθνική Γυναικών ενώ

ταυτόχρονα συμμετέχει με την ομάδα ανδρών στην Β΄ Εθνική Κατηγορία και με

τα αναπτυξιακά του τμήματα σε όλα τα τοπικά και Πανελλήνια πρωταθλήματα.

Ιστορία



1. 2014-2015 : 

Κυπελλούχος Ανδρών & Γυναικών ΕΣΠΕΔΕ

Πρωταθλητής Γυναικών και Ανδρών Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και άνοδος στην Α2 

Εθνική

2. 2015-2016: 

Παραμονή γυναικών στην Α2 Εθνική

2η θέση στο πρωτάθλημα κορασίδων ΕΣΠΕΔΕ

3. 2016-2017: 

Παραμονή γυναικών στην Α2 Εθνική(6η θέση)

4. 2017-2018: 

Παραμονή γυναικών στην Α2 Εθνική(4η θέση)

2η θέση στο πρωτάθλημα Νεανίδων ΕΣΠΕΔΕ

5. 2018-2019: 

Παραμονή γυναικών στην Α2 Εθνική(9η θέση)

στο πρωτάθλημα Εφήβων ΕΣΠΕΔΕ

6. 2019-2020: 

Διακοπή Πρωταθλημάτων τον Μάρτιο του 2020 λόγω Covid-19 και παραμονή της 

γυναικείας ομάδας στην Α2 Εθνική

7. 2020-2021: 

Οριστική αναστολή Πρωταθλημάτων λόγω Covid-19 και παραμονή της γυναικείας 

ομάδας στην Α2 Εθνική

1η θέση στο πρωτάθλημα Κ20(Νεανίδων) ΕΣΠΕΔΕ

1η θέση στο πρωτάθλημα Κ18(Κορασίδων) ΕΣΠΕΔΕ



Ο σύλλογός μας στα πλαίσια της ανάπτυξης του κοινωνικού του προφίλ θα

διοργανώσει πολλές εκδηλώσεις με σκοπό την ψυχαγωγία των αθλητών τη

στήριξη ιδρυμάτων της τοπικής κοινωνίας αλλά και τη προβολή των χορηγών του

και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Έχει ως έδρα το κλειστό γυμναστήριο ΕΑΝΚΙ (Λιμνοπούλα Ιωαννίνων) 

χωρητικότητας 500 θεατών τη δεδομένη στιγμή και με δυνατότητα χωρητικότητας 

1000 ατόμων με την ολοκλήρωση τοποθετήσεως νέων κερκίδων από τη Διοίκηση 

του ΠΕΑΚΙ. 

Διαθέτει δική του ιστοσελίδα www.asgiannena-volley.gr για την προβολή

του αθλήματος του βόλεϊ, την προσπάθεια των αθλητών μας, την δουλειά των

προπονητών μας και τη διαφήμιση των χορηγών μας.

Ταυτόχρονα διαθέτει σελίδα στο Facebook, Instagram και στο twitter

/GiannenaVolley για την προβολή όλων των αθλητικών γεγονότων , εκδηλώσεων

αλλά και ενημερώσεων σχετικά με το άθλημα του βόλεϊ και των χορηγών

υποστήριξης.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ



ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Σκούρας Γεώργιος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μύταρης Ηλίας

Πλιακοπάνος Ευάγγελος

ΤΑΜΙΑΣ:

Στεργίου Ιωάννης

ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ:

Κύρκος Δημήτριος

Διοίκηση



Διαμόρφωση Παροχών

Σχέδιο Συνεργασίας



Ερασιτεχνικός Αθλητισμός

&

COVID-19



Tα ερασιτεχνικά σωματεία είναι σε αναστολή λειτουργίας από το

Μάρτιο του 2019.

Η οικονομική ζημιά λόγω απαγόρευσης λειτουργίας υποδομών

εκμάθησης σε κλειστά γυμναστήρια είναι τεράστια.

Η οικονομική στήριξη κρίνεται απαραίτητη για την περαιτέρω

βιωσιμότητα.

Η απουσία του αθλητισμού από την καθημερινότητα αλλά και

από την τοπική κοινωνία μπορεί να προκαλέσει πολλές απρόβλεπτες

καταστάσεις.

Η πιθανή απουσία του φίλαθλου κόσμου από τα γήπεδα

προκαλεί μεγάλους κινδύνους αφανισμού των ερασιτεχνικών

σωματείων.

ΣΤΗΡΙΖΩ – ΕΝΙΣΧΥΩ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ

ΤΟΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΠΟΛΕΜΩ ΤΟΝ COVID-19



A.1468/2019 

ΦΕΚ B’ 4762/24.12.2019

Η απόφαση για τις δωρεές στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία

Σύμφωνα με την παραπάνω υπουργική απόφαση:

«Καθορισμός των Φορέων που αναγνωρίζονται για το σκοπό του

προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγουμένων σε

αυτούς δωρεών (αρθρ. 19 Ν.4172/2013)»

Τα αθλητικά σωματεία που έχουν συσταθεί νόμιμα και είναι

αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον τα ποσά

των δωρεών προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των

ερασιτεχνικών τους τμημάτων και για την εξυπηρέτηση των αθλητικών

τους σκοπών, εντάσσονται στη ρύθμιση για τις δωρεές σύμφωνα με τα

παρακάτω:

Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των

ποσών δωρεών εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του

φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό

ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό

(5%) του φορολογητέου εισοδήματος.

ΔΩΡΕΕΣ



30,000€

➢ Ονομασία Ομάδας σε «ΓΙΑΝΝΕΝΑ» …όνομα χορηγού.

➢ Αποκλειστική παρουσία του εταιρικού σήματος στην εμφάνιση της ομάδας.

➢ Αποκλειστική παρουσία εταιρικού σήματος στα προπονητικά σετ των

ακαδημιών μας.

➢ Μεγάλη διαφήμιση (με εναλλασσόμενο θέμα gif) στο κεντρικό banner της

επίσημης Ιστοσελίδας μας.

➢ Καθορισμός του χρόνου παρουσίασης του λογότυπου της εταιρείας σε

διαφημιστικές πινακίδες LED(αναμένεται η τοποθέτηση συνολικά 5 LED

πινακίδων 300χ100cm εντός του κλειστού και 1 LED εξωτερικά του κλειστού

για την παρουσίαση των χορηγών κατά τη διάρκεια των αγώνων)

➢ Καθορισμός των σταθερών διαφημιστικών πινακίδων στο χώρο του κλειστού

κατά η διάρκεια των αγώνων σύμφωνα με την υπόδειξη σας καθώς και

οποιαδήποτε άλλη διαφημιστική καμπάνια σε περίπτωση μη εγκατάστασης

των πινακίδων LED 340χ100cm.

➢ Αποκλειστική παρουσία του εταιρικού σήματος στην επίσημη αφίσα αγώνα.

➢ Ακουστικά διαφημιστικά σποτ μέσα στο γήπεδο πριν τον αγώνα αλλά και σε

κάθε ανάπαυλα.

➢ Παρουσία του εταιρικού σήματος στο press room board.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

1 ΕΤΟΣ

50,000€2 ΕΤΗ



500€

➢ Το κόστος για κάθε επιπλέον πινακίδα μειώνεται

κατά 20% επί της αρχικής τιμής.

➢ Εναλλασσόμενο Banner στο site του συλλόγου.

➢ Εμφάνιση στην επίσημη αφίσα αγώνα.

➢ Παρουσία του εταιρικού σήματος στο press room

board.

➢ Ακουστικά διαφημιστικά σποτ μέσα στο γήπεδο

πριν τον αγώνα για σύνολο 2 πινακίδων και άνω.

1 ΕΤΟΣ:

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (340Χ100cm)



ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ LED:

➢ Συνολικός αριθμών πινακίδων εναλλασσόμενων μηνυμάτων:

5 (εντός κλειστού)

1 (Εξωτερικά του κλειστού)

➢ Δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής χορηγού και πολλαπλών

μηνυμάτων.

➢ Ο χρόνος προβολής προσαρμόζεται ανάλογα με το χρηματικό

ποσό του κάθε χορηγού.

➢ Κατώτερο ποσό 500ευρώ.

➢ Εναλλασσόμενο Banner στο site του συλλόγου.

➢ Εμφάνιση στην αφίσα αγώνα.

➢ Παρουσία του εταιρικού σήματος στο press room board.

➢ Ακουστικά διαφημιστικά σποτ μέσα στο γήπεδο πριν τον

αγώνα για σύνολο 8 λεπτών και άνω.

500€/4λ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ



6,000€ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΜΠΡΟΣΤΑ 3 logo 1,500€/logo

ΠΙΣΩ 3 logo 1,000€/logo

COLAN ΠΙΣΩ 1 logo 1,500€

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΑΣ



1. Οι συνολικές διαφημίσεις που μπορούν να τοποθετηθούν στην 

αγωνιστική φανέλα της γυναικείας ομάδας είναι:

Μπροστά-Πίσω  τρεις 20Χ15cm

2. Στο αγωνιστικό colan της γυναικείας ομάδας μπορεί να 

τοποθετηθεί μία διαφήμιση  πίσω 18Χ8cm.

3. Ο κάθε χορηγός με δική του ευθύνη μπορεί να προβάλει

επιπλέον την επιχείρησή του σε συνεννόηση πάντα με το τμήμα

διαφήμισης του σωματείου μας.

5. Με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών σε όλα τα ποσά

των χορηγιών προστίθεται ΦΠΑ 24%.

6. Στο κόστος προβολής συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός και η

κατασκευή των διαφημιστικών πινακίδων.

7. Οι ακριβείς διαφημιστικές θέσεις και παροχές στον χορηγό θα

διευκρινίζονται λεπτομερώς στο γραπτό συμφωνητικό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΕΑΤΩΝ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ





Στον Α.Σ. ΓΙΑΝΝΕΝΑ σχεδιάσαμε τα χορηγικά προγράμματα

έχοντας ως βάση τα εξής:

► Ο ΧΟΡΗΓΟΣ αποτελεί μέλος και συνεργάτης της ομάδας.

► Η προβολή του χορηγού θα πρέπει να έχει ουσιαστική

ανταποδοτικότητα.

► Παρέχουμε την ευχέρεια στον χορηγό για όσο το δυνατόν

περισσότερες δυνατότητες προβολής και είμαστε δίπλα του καθ’

όλη την διάρκεια της χρονιάς, με σκοπό την μέγιστη ικανοποίησή

του και την ενίσχυση του ονόματός του.

► Η προβολή του χορηγού θα διακρίνεται από συνέπεια και

σεβασμό στο brandname του, με σκοπό την διεισδυτικότητα στο

επιθυμητό κοινό.

► Η επικοινωνιακή πολιτική θα ξεπερνά τα όρια του γηπέδου με

μοναδικό στόχο την προβολή του χορηγού σε ευρύ κοινό που ίσως

δεν επισκέπτεται το γήπεδο.

► Οι καινοτόμες δράσεις θα αποτελέσουν βασικό μας μέλημα στην

προώθηση.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ



► Μοναδική ομάδα βόλεϊ στην Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

στα ΓΙΑΝΝΕΝΑ.

► Δημιουργία κοινωνικού προφίλ της εταιρίας, μέσω του

προγράμματος κοινωνικής και εταιρικής ευθύνης της ομάδας.

► Ενίσχυση του brandname και αύξηση της αναγνωρισιμότητας.

► Μεγάλη κάλυψη πληθυσμού μέσω τηλεοπτικών, και

ραδιοφωνικών spots.

► Μέγιστη ανταποδοτικότητα συγκριτικά με το ύψος της

επένδυσης.

► Διανομή προωθητικού υλικού σε όλο το γήπεδο.

► Δυνατότητα διεξαγωγής προωθητικών ενεργειών πριν ή κατά

την διάρκεια του αγώνα.

► Μετάδοση ηχητικών spots από τα μεγάφωνα του γηπέδου.

► Ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση των χορηγών, παρουσία

των αθλητών και της διοίκησης της ομάδας.

► Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διαφημιστικών θέσεων ανά

αγώνα, θα δίνονται ΕΠΙΠΛΕΟΝ παροχές σε όλα τα χορηγικά

πακέτα.

ΟΦΕΛΗ ΧΟΡΗΓΩΝ



► TV ( Αναμετάδοση αγώνων)

► Ραδιόφωνο ( Αναμετάδοση spot και καθημερινές αναφορές, 

ρεπορτάζ, συνεντεύξεις).

►INTERNET (Μέσα από το επίσημο site της ομάδας) και livestreaming

μετάδοση των αγώνων μέσα από κανάλι yutube του σωματείου.

►ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

► Έντυπα παρουσίασης της ομάδας, ημερολόγιο ομάδας.

► INTERNET

► Προωθητικές ενέργειες εντός και εκτός γηπέδου καθώς και άλλες 

εκδηλώσεις.



Ο ΓΙΑΝΝΕΝΝΑ ΑΣ έχει κατορθώσει να μετατρέψει τα εντός έδρας

παιχνίδια σε γιορτή του βόλεϊ.

ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΙΑ ΠΟΛΗ

Οι άδειες εξέδρες που παρατηρούνται στα περισσότερα παιχνίδια,

ακόμη και της Α1, είναι άγνωστο φαινόμενο στα Ιωάννινα για την ομάδα

μας.

Κάθε παιχνίδι είναι και μία πραγματική γιορτή και το κλειστό ΕΑΝΚΙ

γεμίζει με πάνω από 500 ενθουσιώδεις φιλάθλους.

Μεγάλο μέρος των φιλάθλων είναι γυναίκες και παιδιά ενώ δυναμική

είναι και η παρουσία της φοιτητικής κοινότητας των Ιωαννίνων.

Οι δραστηριότητες της ομάδας προβάλλονται καθημερινά από τα ΜΜΕ,

τοπικά και πανελλήνιας εμβέλειας μιας και το ενδιαφέρον του κόσμου

είναι έντονο και διαρκές.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο ΓΙΑΝΝΕΝΝΑ ΑΣ συχνά δίνει παιχνίδια και συμμετέχει σε τουρνουά για

φιλανθρωπικούς σκοπούς.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ο ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΑΣ δίνει όμως και πολύ μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη του

Αθλήματος. Πάνω από 120 παιδιά προπονούνται καθημερινά ενώ

αναπτυξιακά τμήματα συμμετέχουν στα αντίστοιχα πρωταθλήματα της

ΕΣΠΕΔΕ.

ΚΑΘΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΗ



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σκούρας Γεώργιος Μύταρης Ηλίας

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο που

διαθέσατε να μελετήσετε τη χορηγική μας πρόταση και ελπίζουμε

να βρεθεί το σωστό πλαίσιο συνεργασίας.

Με εκτίμηση για το ΔΣ


