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Πρόταση Συνεργασίας

� Αγαπητή κυρία, Αγαπητέ κύριε,

Με το παρόν θα θέλαµε να σας εκδηλώσουµε την επιθυµία 
συνεργασίας & την από µεριάς σας υποστήριξη των 
δράσεων του αθλητικού σωµατείου Λεύκιππος Ξάνθης. 
Όµως και την από µεριάς µας συστηµατική προβολή της 
εταιρείας σας µέσα από διάφορες εναλλακτικές που θα 
παρουσιαστούν εκτενώς στην πορεία. 

Θα είναι µεγάλη µας χαρά µετά το πέρας της παρουσίασης 
να συζητήσουµε µαζί σας εναλλακτικές προβολής που να 
ταιριάζουν περισσότερο στο εταιρικό σας προφίλ & τους 
στόχους σας.



Ποιοι είµαστε

� Στα δύο µόλις πρώτα χρόνια 
λειτουργίας µας, ο Λεύκιππος Ξάνθης 
παρουσιάζει µία συνεχή ανοδική 
πορεία τόσο αγωνιστικά όσο και 
αριθµητικά.

� Η ανοδική πορεία του σωµατείου είναι 
αποτέλεσµα της διαρκούς 
προσπάθειας για βελτίωση των 
συνθηκών προπόνησης και 
ανάπτυξης του αθλήµατος της 
καλαθοσφαίρισης, αλλά κυρίως της 
αγάπης που εκδηλώνουν όλοι οι 
εµπλεκόµενοι: διοικητικό συµβούλιο, 
αθλητές και συµµετέχοντες, οµάδα 
προπονητών, εθελοντές.



Τα δεδοµένα µας:

� Μέσα στα δύο αυτά χρόνια:

� Άνοδος από την τοπική κατηγορία της 
ΕΚΑΣΑΜΑΘ στη Γ’ Εθνική Κατηγορία για 
το ανδρικό µας τµήµα,

� ∆ηµιουργία και συµµετοχή στα 
αγωνιστικά πρωταθλήµατα των παίδων
και των εφήβων, µε σαφή εξέλιξη µέσα 
σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα,

� Αύξηση των εγγεγραµµένων αθλητών 
στις ακαδηµίες µας. 

� Αυτήν τη στιγµή αριθµούµε 220 ενεργά 
εγγεγραµµένα παιδιά ενώ διαρκώς 
επιδιώκουµε την εµπλοκή των 
οικογενειών τους στις δράσεις, 
προπονήσεις & αγώνες της οµάδας.



Τα δεδοµένα µας…

� Συστηµατική διοργάνωση δράσεων υπέρ των νεαρών αθλητών µε :

� Camp,

� Τουρνουά,

� Συµµετοχή σε επίσηµα και ανεπίσηµα πρωταθλήµατα,

� ∆ράσεις του σωµατείου,

� Αποστολές σε Ελλάδα & εξωτερικό,

� Μετρήσεις και αξιολογήσεις. 

� ∆ιοργάνωση, στην πόλη της Ξάνθης, του 1ου ∆ιεθνούς Τουρνουά 
Καλαθοσφαίρισης για Παίδες µε τη συµµετοχή των οµάδων:

� ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης

� Anadolou Efes, Κωνσταντινούπολη και

� Partizan Βελιγραδίου

� Λεύκιππος Ξάνθης



Τα δεδοµένα µας… 

� Συστηµατική προβολή του σωµατείου, των δράσεων και συνεργασιών του από 
τα ΜΜΕ της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

� Ενδεικτικά:

� https://1.bp.blogspot.com/-
XBHSXP89EAk/W0eEN9vTiyI/AAAAAAACUVw/KqK87NbOs8M9_phkN_if0_TWKF_n2sa3w
CLcBGAs/s1600/PROTOSELIDO%2B13-7-2018.jpg

� http://xanthi-
sport.gr/2018/05/%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%
CF%82-
%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE%C
F%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%B8-82-56-
%CF%84%CE%BF%CE%BD/

� http://www.xronos.gr/athlitika/protathlitis-ekasamath-o-leykippos-xanthis

� http://maxitisthrakis.blogspot.com/2018/03/blog-post_73.html

� https://www.serressport.gr/%CE%BF-
%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%82-
%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B3%CE%84-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2/



Γιατί σε εµάς;

� Η διαφοροποίηση του Λευκίππου από 
άλλους ανάλογους συλλόγους είναι 
ότι λειτουργεί µε επίκεντρο το 
συµµετέχοντα: ως αθλητή και ως 
προσωπικότητα.

� Στόχος να διαµορφώσουµε συνθήκες 
ώστε οι νέοι καλαθοσφαιριστές να 
βρουν το έδαφος να αναπτύξουν ήθη 
και αξίες, αυτοπεποίθηση, 
συνεργασία και πειθαρχία, βάσεις για 
δια βίου άσκηση, µέσα σε ένα 
περιβάλλον όπου η εκγύµνασή τους 
θα γίνεται από προπονητές που 
συνεχώς επιµορφώνονται, από 
γυµναστή φυσικής κατάστασης και µε 
τη σιγουριά της ιατρικής και 
διατροφικής υποστήριξης και της 
ασφάλισης υγείας.



Εναλλακτικές Προβολής σας

� Η όποια συνεισφορά σας στο σύλλογο και στον αθλητισµό της 
Ξάνθης είναι περισσότερο από σηµαντική.

� Από µεριάς µας µπορούµε να εγγυηθούµε ότι οι υποσχέσεις 
µας θα τηρηθούν στο ακέραιο και η κάθε µορφή συνεργασίας 
θα διαµορφωθεί σύµφωνα και µε τις δικές σας ιδιαιτερότητες 
και ανάγκες προβολής –είτε πρόκειται για χρηµατικές χορηγίες 
είτε για ανταποδοτικά προϊόντα/υπηρεσίες. 

� Τα χορηγικά πακέτα διακρίνονται σε:

� Χρυσός χορηγός

� Αργυρός χορηγός

� Απλός χορηγός

Και οι πιθανές εναλλακτικές που σας προτείνουµε είναι:



� Αναφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
συλλόγου https://www.lefkipposbc.gr/

� Ενδεικτικό παράδειγµα: 
https://www.lefkipposbc.gr/lefkippos-ke-
cyclon-mazi-stin-g%CE%84-ethniki/

� Στο facebook του συλλόγου

� Προβολή του ονόµατος & λογοτύπου σε 
πανό/banner & διαφηµιστική πινακίδα,

� ∆ιάθεση διαφηµιστικών εντύπων ή 
αποκλειστική διάθεση 
προϊόντων/υπηρεσιών της εταιρείας,

� Προβολή του ονόµατος & λογοτύπου στο 
παρκέ, στον πάγκο της γραµµατείας, στις 
µπασκέτες,

� Προβολή του ονόµατος & λογότυπου στα 
εισιτήρια αγώνων,

� Αναφορά των υποστηρικτών σε:

� Όλες τις επιστολές του συλλόγου,

� Τα δελτία τύπου

� Τα έντυπα εγγραφής των νεαρών αθλητών

� Τις καρτέλες αξιολόγησης αυτών



� Προβολή του ονόµατος & λογότυπου 
στις εµφανίσεις της οµάδας (αναλυτικές 
πληροφορίες ακολουθούν),

� Προβολή του ονόµατος & του 
λογοτύπου στο διαθέσιµο (στους 
αθλητές) υλικό:

� Μπλουζάκια προπόνησης,

� Παγούρια,

� τσάντες

� Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας 
στο backdrop των συνεντεύξεων τύπου 
κάθε αγώνα ή/& προωθητικής δράσης

� Με αναφορές της επωνυµίας της 
εταιρείας στις συνεντεύξεις τύπου και σε 
επιλεγµένες δράσεις του συλλόγου,

� Με αναφορές της επωνυµίας της 
εταιρείας σε δηµοσιεύµατα στον 
ηλεκτρονικό τύπο



Εναλλακτικές 
προβολής:

� Στολή αγωνιστικών τµηµάτων

� T-shirt προπόνησης



Εναλλακτικές 
προβολής

� Φόρµα αγωνιστικών τµηµάτων



Εναλλακτικές 
προβολής
Αθλητική Εγκατάσταση: Φ. 
Αµοιρίδης



Εναλλακτικές 
προβολής

� Στο παγούρι των αθλητών

� Στην τσάντα των αθλητών

� Στο καλάθι για τις µπάλες



Σηµαντικό:

� Η έγκαιρη από µεριάς σας διάθεση:

� του λογοτύπου της εταιρείας

� Προϊόντος διάθεσης

� Υπηρεσίας διάθεσης

� Η αποκλειστική διάθεση προϊόντων/υπηρεσιών 
θα συζητηθεί διεξοδικά,

� Για όλους µας τους χορηγούς θα τηρηθεί 
ξεχωριστός φάκελος µε αρχειακό υλικό –πάντα 
διαθέσιµος και σε εσάς.



Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου θα λάβει χώρα αξιολόγηση της 
αναγνωρισιµότητας του λογοτύπου σας από τους θεατές και τους 
συµµετέχοντες αθλητές και τους γονείς τους. Με τον τρόπο αυτό θα 
έχουµε τη δυνατότητα το Σεπτέµβριο να επιστρέψουµε µε νέες προτάσεις 
που να ανταποκρίνονται απόλυτα στο εταιρικό σας προφίλ.

Στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση όπως και για διεξοδική 
συζήτηση για το συνδυασµό εναλλακτικών προβολής που να 
ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας για & στο ιδιαίτερο 
εταιρικό σας προφίλ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Πέτρος Τσίλογλου, τηλ. 6973205026

Χρήστος Σοφίας, τηλ. 6976004246

Email: lefkipposbasketball@gmail.com


