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ΠΡΟΣΑΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 

8ο RALLY GREECE OFFROAD  

 

H Οργανωτικι Επιτροπι του RALLY GREECE OFFROAD ανακοινϊνει με ιδιαίτερθ χαρά τθ διοργάνωςθ 

για 8θ ςυνεχι χρονιά του διεκνοφσ αγϊνα για αυτοκίνθτα “εκτόσ δρόμου” που κα διεξαχκεί ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ από 28 ζωσ 31 Μαΐου  υπό τθν αιγίδα τθσ Ρεριφζρειασ 

Δυτικισ Μακεδονίασ και του Διμου Καςτοριάσ. 

 

Η εκδιλωςθ προςελκφει διεκνισ ςυμμετοχζσ από χϊρεσ όπωσ θ Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Σερβία, 

Βουλγαρία, ουμανία, Τουρκία, Ιςραιλ, Κφπρο, Ολλανδία, Βζλγιο. 

 

Το 2020 αναμζνεται να ςυμμετάςχουν πολλά πλθρϊματα κακιςτϊντασ τθν εκδιλωςθ ςθμείο 

αναφοράσ για τον ευρωπαϊκό μθχανοκίνθτο ακλθτιςμό. Μεταξφ των αγωνιηομζνων περιλαμβάνονται 

διεκνοφσ φιμθσ οδθγοί που ςυμμετζχουν ςε Ραγκόςμια Ρρωτακλιματα και ςτο DAKAR Rally. 

 

Η εκδιλωςθ προςελκφει κάκε χρόνο το ενδιαφζρον των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςε τοπικό, 

εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με πλθκϊρα αναφορϊν και δθμοςιευμάτων πριν, κατά τθ διάρκεια και 

μετά τθν ολοκλιρωςθ του αγϊνα. 

 

Κφρια χαρακτθριςτικά του RALLY GREECE OFFROAD είναι το “ευ αγωνίηεςκε” μεταξφ των 

διαγωνιηομζνων, θ ζντονθ δράςθ, οι υψθλοφ επιπζδου επιδόςεισ, θ παραδοςιακι ελλθνικι 

φιλοξενία, ο ςθμαντικόσ αρικμόσ κεατϊν, οι followers ςτα κοινωνικά δίκτυα, θ ςθμαντικι 

αναγνωςιμότθτα, ακροαματικότθτα και τθλεκζαςθ κακϊσ και θ κατά γενικι ομολογία άρτια 

οργάνωςθ εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ. 

 

Ξεχωριςτό ρόλο ςτθ κετικι εικόνα του RALLY GREECE OFFROAD κατζχουν και οι δράςεισ κοινωνικισ 

και περιβαλλοντικισ ευκφνθσ που αναπτφςςει θ Οργανωτικι Επιτροπι ςε ςυνεργαςία με τισ Τοπικζσ 

Αρχζσ. 

 

Ζχοντασ υπόψη όλα τα παραπάνω δεδομζνα, ςασ προτείνουμε και καλοφμε να γίνεται και εςείσ 

Τπερήφανοσ Χορηγόσ του 8ου RALLY GREECE OFFROAD το οποίο προςφζρει ςτην Εταιρία ςασ 

ςημαντικζσ ευκαιρίεσ Corporate και Brand marketing. 

 

 

 

 

Ακολουκεί αναλυτικι παρουςίαςθ. 
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Χορηγία Εκδηλϊςεων Μηχανοκίνητου 

Αθλητιςμοφ 

 

Δράςη “Out of the box” για επιτυχή 

επικοινωνία με το κοινό. 

 

Οι χορθγίεσ εκδθλϊςεων μθχανοκίνθτου 

ακλθτιςμοφ παρουςιάηουν ςε 

παγκόςμια βάςθ ςυνεχι αφξθςθ εκ 

μζρουσ Εταιριϊν που προςβλζπουν ςτθ 

ςτόχευςθ νζων ομάδων καταναλωτϊν 

χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικά αλλά 

αποτελεςματικά κανάλια επικοινωνίασ. 

 

Η ανάγκθ προςζλκυςθσ κοινοφ με βάςθ 

τα ενδιαφζροντα του ζχει πλζον 

κυρίαρχο ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ των 

πλάνων Εταιρικισ δράςθσ. 

 

Η επαφι με το καταναλωτικό κοινό 

μζςω τθλεόραςθσ, internet και social 

media ζχει επιτυχι αποτελζςματα όταν 

επικεντρϊνεται ςε ςυγκεκριμζνα target 

groups όπωσ οι “motorsport funs”. 

 

To RALLY GREECE OFFROAD είναι μια 

μοναδικι “out of the box” επιλογι για τθ 

προςζλκυςθ κοινοφ με αξιοςθμείωτα 

δθμογραφικά και ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά:  

 

- 80% Άνδρεσ θλικίασ 16 – 60 ετϊν 

- 20% Γυναίκεσ θλικίασ 25 – 45 ετϊν 

- 90% με πρόςβαςθ ςτο internet 

- Μορφωτικό επίπεδο μζςο ωσ ανϊτατο 

- Ειςόδθμα μζςο ωσ ανϊτατο 

- Εξοικείωςθ με ςφγχρονα μζςα 

επικοινωνίασ. 
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Χορηγία RALLY GREECE OFFROAD 

 

Οι χορθγίεσ Εταιριϊν προσ ακλθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ ανοίγουν νζα κανάλια 

επικοινωνίασ και προϊκθςθσ τόςο των 

Εταιρικϊν προφίλ όςο και προϊόντων. 

 

Μακροχρόνιεσ ςυνεργαςίεσ με το 

μθχανοκίνθτο ακλθτιςμό διειςδφουν με 

επιτυχία ςτα ςυγκεκριμζνα target groups.  

 

Ενδεικτικά: Vodafone, Cyta, RedBull, 

Jonny Walker, Qatar Airways, Εθνική 

Αςφαλιςτική, Interamerican, ΕΚΟ, κλπ. 

 

Οι ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται για να 

ταυτιςτοφν οι Εταιρίεσ - Χορθγοί με τισ 

πλθκυςμιακζσ ομάδεσ που 

παρακολουκοφν από κοντά εκδθλϊςεισ 

μθχανοκίνθτου ακλθτιςμοφ ι 

ενθμερϊνονται τακτικά για αυτζσ είναι: 

 

Η διαφορετικότητα, η δράςη, η 

κοινωνικότητα, ο ςυναγωνιςμόσ, η 

πρωτοπορία, η εξζλιξη, η ανακάλυψη, η 

επιμονή, η αποφαςιςτικότητα, ο ςτόχοσ, 

τα πρότυπα, η επιτυχία. 

 

To RALLY GREECE OFFROAD με το διεθνή 

χαρακτήρα του είναι πλζον ο πιο 

ςημαντικόσ* αγϊνασ αυτοκινήτων ςτην 

Ελλάδα με αυξανόμενθ απιχθςθ ςτουσ 

“motorsport funs” δίνει τθν ευκαιρία ςτισ 

Εταιρίεσ -Χορθγοφσ να δθμιουργιςουν 

νζουσ τρόπουσ προςζγγιςθσ και 

επικοινωνίασ. 

  

*από το 2019 το RALLY ACROPOLIS δεν 

περιλαμβάνεται πλζον ςτα θμερολόγια τθσ 

Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Αυτοκινιτου - FIA 
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Κανάλια επικοινωνίασ  

RALLY GREECE OFFROAD 

 

Η Οργανωτικι Επιτροπι τθσ εκδιλωςθσ, μια 

μικρι αλλά πολφ δυναμικι ομάδα 

ανκρϊπων, εργάηεται 365 θμζρεσ το χρόνο 

για τθ καλφτερθ δυνατι επικοινωνία του 

γεγονότοσ και των χορθγϊν τθσ. 

 

Συςτθματικά χρθςιμοποιοφνται τα 

ακόλουκα κανάλια επικοινωνίασ: 

 

Δελτία Σφπου 

- Ζντυπα με αυτοκινθτιςτικζσ ςελίδεσ 

- Ιςτοςελίδεσ 

- Mailing List 

Ραδιοφωνικζσ υνεντεφξεισ 

- ΕΤ 

- αδιοφωνικοί Στακμοί Δυτ. Μακεδονίασ 

Ελληνικοί Σηλεοπτικοί ταθμοί 

- ΣΚΑΙ 

- EΤ 

- Cosmote TV 

- NOVA 

- Action24 

- WEST (Δυτ.Μακεδονία) 

- Flash TV (Δυτ.Μακεδονία) 

- ΔΙΚΤΥΟ (Δυτ. Μακεδονία) 

Διεθνή Σηλεοπτικά Δίκτυα 

(μετάδοςθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα) 

Μετάδοςθ ςε διεκνι δίκτυα: 

https://www.youtube.com/watch?v=iox4oWQi8

EM 

Μετάδοςθ ΕΤ: 

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

MIs 

Επίςθμθ ιςτοςελίδα: www.rallygreeceoffroad.gr 

Facebook Page: 

https://www.facebook.com/rallygreeceoffroad/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iox4oWQi8EM
https://www.youtube.com/watch?v=iox4oWQi8EM
https://www.youtube.com/watch?v=ANLKEDztMIs
https://www.youtube.com/watch?v=ANLKEDztMIs
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
https://www.facebook.com/rallygreeceoffroad/
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Παροχζσ Χορηγίασ 

 

- Μετονομαςία τθσ εκδιλωςθσ ςε “Πνομα Χορθγοφ ι Ρροϊόντοσ – 8ο RALLY GREECE OFFROAD” 

- Άδεια χριςθσ λογοτφπου του αγϊνα από το Χορθγό για προωκθτικζσ ενζργειεσ 

- Ρροϊκθςθ Δελτίων Τφπου Χορθγοφ μζςω των καναλιϊν επικοινωνίασ του Οργανωτι 

- Λογότυπο Χορθγοφ ςε όλα τα ζντυπα και Δελτία Τφπου του Οργανωτι 

- Λογότυπο Χορθγοφ ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα 

- Λογότυπο Χορθγοφ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ του αγϊνα 

- Λογότυπο Χορθγοφ επί των αυτοκινιτων τθσ Οργάνωςθσ 

- Διαφθμιςτικό υλικό Χορθγοφ εντόσ του πακζτου που δίνεται ςε αγωνιηόμενουσ, μζλθ Οργάνωςθσ. 

- Αναφορά Χορθγίασ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα κατά τθ διάρκεια εκκίνθςθσ – τερματιςμοφ από τον 

υπεφκυνο εκφωνθτι 

- Τοποκζτθςθ Σθμαίεσ και banners ςτουσ χϊρουσ εκκίνθςθσ – τερματιςμοφ – χϊρου επιςκευϊν  

(το κόςτοσ καταςκευισ επιβαρφνει τθ χορθγία, θ τοποκζτθςθ γίνεται με ευκφνθ του Οργανωτι). 

- Διάκεςθ εξωτερικοφ χϊρου ζωσ 50τ.μ. ςτο χϊρο επιςκευϊν για τοποκζτθςθ διαφθμιςτικοφ stand με 

διάκεςθ διαφθμιςτικοφ υλικοφ χορθγοφ (το κόςτοσ επιβαρφνει τθ χορθγία) 

- Λογότυπο Χορθγοφ ςε αψίδα εκκίνθςθσ – τερματιςμοφ ςε αποκλειςτικό χϊρο 

- Ραρουςία ςτθν αψίδα εκκίνθςθσ και τερματιςμοφ κοριτςιϊν ντυμζνων ςτα χρϊματα του χορθγοφ  

(το κόςτοσ επιβαρφνει τθ χορθγία) 

- Λογότυπο Χορθγοφ επί των διαγωνιηόμενων οχθμάτων με ξεχωριςτά αυτοκόλλθτα (2) 

- Λογότυπο Χορθγοφ εμφανϊσ προβαλλόμενο  ςε κάκε video που διανζμεται ςτα Μ.Μ.Ε. ςτα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ 

- GALA καλϊσ ορίςματοσ αγωνιηομζνων με ςτολιςμό ςτα λογότυπα Χορθγοφ.  

- Φιλοξενία εκπροςϊπου Χορθγοφ για όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ 

- Αποκλειςτικι Δθμιουργία 2 video teasers (30’’ και 3’) με ζμφαςθ ςε πλάνα με Χορθγό που διανζμεται 

ςτα Μ.Μ.Ε. και ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

- Διανομι λοιποφ τθλεοπτικοφ υλικοφ με ζμμεςθ εμφάνιςθ των ςθμάτων του Χορθγοφ. 

 

Σο κόςτοσ των ανωτζρω Παροχϊν Χορηγίασ ανζρχεται ςε 10.000,00€ πλζον φόρων. 

 

Ρροςφζρονται επ’ αμοιβι και τα ακόλουκα: 

 

- Συνεργαςία με διαφθμιςτικι εταιρία του Χορθγοφ 

- Υποςτιριξθ προωκθτικϊν ενεργειϊν (smartphone applications, διαγωνιςμοί, κλθρϊςεισ, κουπόνια, 

παρουςιάςεισ, ςεμινάρια)  

- Ανάλθψθ καταςκευισ και τοποκζτθςθσ όλων των διαφθμιςτικϊν ςτοιχείων ςτουσ επιλεγμζνουσ χϊρουσ 

- Συνδρομι με κατάλλθλα μζςα για τθ δθμιουργία ζντυπθσ, ραδιοφωνικισ ι τθλεοπτικισ διαφιμιςθσ του 

Χορθγοφ. 
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ημαντικοί λόγοι Χορηγίασ  

RALLY GREECE OFFROAD 

 

Ενίςχυςη δημοςιότητασ και δημιουργίασ 

θετικϊν εντυπϊςεων. 

- Με τθ χορθγία του RALLY GREECE 

OFFROAD δίνεται πρόςβαςθ ςε χρόνο και 

τρόπουσ προβολισ που κοςτίηουν πολφ 

περιςςότερο αν αγοράηονταν ι 

δθμιουργοφταν αποκλειςτικά για τθν 

Εταιρία. 

- Οι κεατζσ, ακροατζσ και αναγνϊςτεσ 

δράςεων του RALLY GREECE OFFROAD, 

όντασ ζνα μεγάλο αλλά ςτοχευμζνο κοινό, 

δεν “χαηεφουν” αλλά αντίκετα “διψοφν” για 

ενθμζρωςθ.  

- Η ςτιριξθ ακλθτικϊν γεγονότων 

δθμιουργεί κετικά ςυναιςκιματα τουσ 

καταναλωτζσ και υπερθφάνεια ςτουσ 

υπαλλιλουσ τθσ Εταιρίασ. 

Ενδυνάμωςη των ςχζςεων με καταναλωτζσ 

και εταιρικοφσ ςυνεργάτεσ. 

- Δράςεισ χορθγιϊν που προςφζρουν και 

υπθρεςίεσ φιλοξενίασ, ςε ςυνεργάτεσ ι 

υπαλλιλουσ τθσ Εταιρίασ, ενιςχφουν και 

παγιϊνουν τθν μεταξφ τουσ ςχζςθ. 

- Χορθγίεσ που ενςωματϊνουν διαδραςτικζσ 

ενζργειεσ με τουσ καταναλωτζσ και 

υπαλλιλουσ, δθμιουργοφν εταιρικι 

υπεραξία και αυξάνουν τθ πίςτθ προσ τθν 

Εταιρία. 

Διαφοροποίηςη από τον ανταγωνιςμό. 

- Η χορθγία του RALLY GREECE OFFROAD 

είναι από μόνθ τθσ μία πρωτότυπθ 

διαφθμιςτικι ενζργεια που δείχνει τθν  

Εταιρία να πρωτοπορεί ζναντι του 

ανταγωνιςμοφ. 

- Ρροςελκφεται το αγοραςτικό κοινό μζςω 

μιασ αγαπθμζνθσ του εναςχόλθςθσ όπου 

είναι πιο δεκτικό ςτθ λιψθ διαφθμιςτικϊν 

μθνυμάτων. 

 

 

 

Το 8ο RALLY GREECE OFFROAD διοργανϊνεται με τθν 

ζγκριςθ τθσ Ομοςπονδίασ Μθχανοκίνθτου Ακλθτιςμοφ 

Ελλάδασ και ακολουκεί όλα τα προβλεπόμενα από το 

Νόμο. 

 


