
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ  

Φεστιβάλ Θαλάσσιου Τουρισμού και Yachting 

2ο Yachting Festival 11-14 Απριλίου 2019 Μαρίνα Αλίμου 

Αξιότιμε Κύριε/Κυρία, 

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την διοργάνωση του 2ου YACHTING FESTIVAL – ΓΙΟΡΤΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ που θα πραγματοποιηθεί στις 11-14 Απριλίου 2019 και τον τρόπο συμμετοχής σας σε αυτό. 

Το 4ήμερο Φεστιβάλ που αφορά στην ανάδειξη του σημαντικού αυτού κλάδου τουρισμού για την χώρα μας , 

οργανώνεται από την Mact Media Group εκ μέρους του ΣΙΤΕΣΑΠ ( Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών 

Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος) στην μαρίνα Αλίμου  με κύριο σκοπό να γνωρίσει το κοινό (εγχώριο και 

ξένο)  από κοντά την μοναδικότητα της απόλαυσης των Ελληνικών θαλασσών μέσα από ένα ιστιοπλοϊκό ή 

μηχανοκίνητο σκάφος.   

Σας καλούμε να γίνετε χορηγός – υποστηρικτής  του γεγονότος αυτού, που τελεί  υπό την 
αιγίδα των αρμόδιων Υπουργείων αλλά και φορέων του Θαλάσσιου Τουρισμού, ώστε να 
προβάλλετε την εταιρία σας και τα προϊόντα-υπηρεσίες της στους επαγγελματίες και το κοινό 
που θα επισκεφθούν το φεστιβάλ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Σύντομη περιγραφή του φεστιβάλ :  

 Στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο θα λειτουργεί έκθεση με  περίπτερα που θα έχουν παρουσία εταιρείες 

yachting, δήμοι, περιφέρειες, λιμενικά ταμεία, μαρίνες καθώς και εταιρείες που συνεργάζονται με τον κλάδο 

του yacting.  

 Θα υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για Β2Β συναντήσεις με επιχειρηματίες και Bloggers που θα 

συναντηθούν με τους επαγγελματίες του Yachting.  

 Θα πραγματοποιηθούν  Συνεδριακές Εκδηλώσεις, για τους επαγγελματίες και το κοινό, με θέματα:  Εξελίξεις 

των Yachting σε παγκόσμιο επίπεδο -τάσεις της αγοράς και Παρουσίαση των περιοχών και των λιμένων που 

μπορούν να επισκεφτούν τα Yachting’’ 

 Θα πραγματοποιηθούν συναυλίες, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και για την προσέλκυση του κοινού. 

 Στα πλαίσια της γνωστοποίησης  του Φεστιβάλ Θαλάσσιου Τουρισμού θα πραγματοποιηθούν δύο μεγάλες 

διοργανώσεις :  

Σάββατο 6/4/18 Ρεγκατα ιστιοπλοϊκών  

Κυριακή 7/4/18 Μαραθώνιος αγώνας  

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους επαγγελματίες του χώρου για όλους τους τρόπους και 

τις μορφές της δραστηριότητας όπως η ενοικίαση  - ναύλωση σκάφους, η αγορά σκάφους, η εκπαίδευση σε χειρισμό 

και ναυτοσύνη, συμμετοχή σε ρεγκάτες (sailing regattas), ημερήσιες εκδρομές, ναύλωση σκαφών με κυβερνήτη – 

πλήρωμα.  Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν θαλάσσιους τουριστικούς προορισμούς καθώς νησιά και 

παράκτιοι δήμοι θα έχουν παρουσία προβάλλοντας τις ομορφιές, τις παραδόσεις  του τόπου τους. Στις προβλήτες της 



 

μαρίνας θα μπορούν να επιβιβαστούν σε σκάφη, , να παρακολουθήσουν μίνι συνεδριακές εκδηλώσεις σε 

επαγγελματικά και απλά θέματα σχετικά με τον θαλάσσιο τουρισμό, να δουν τις διάφορες δραστηριότητες που 

μπορούν να γίνουν με ένα σκάφος, όπως: ιστιοπλοΐα, κολύμβηση, θαλάσσιο σκι, windsurfing – ιστιοσανίδα, 

kitesurfing, jet ski,  sea bo, sea ski, snorkeling – με μάσκα, κατάδυση με μπουκάλες, ψάρεμα, Ψαροντούφεκο και άλλες 

δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν σε συνδυασμό με ένα σκάφος. 

Στην έκθεση παρουσία θα έχουν εταιρείες διαχείρισης σκαφών, ασφαλιστικοί οργανισμοί, νηογνώμονες, τραπεζικοί 

και χρηματοδοτικοί οργανισμοί, μεσίτες ναυλώσεων, εταιρείες και πάροχοι τροφοδοσίας, ναυπηγό-επισκευαστικές 

μονάδες, πάροχοι σωστικών μέσων, Ιστιορραφεία, πάροχοι-προμηθευτές μηχανολογικού, ηλεκτρονικού, 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, προμηθευτές καυσίμων και εξοπλισμού ναυτικών δραστηριοτήτων.  

Mε την πεποίθηση ότι τα παραπάνω αποτελούν ευκαιρία προβολής της εταιρίας, των προϊόντων και 
των υπηρεσιών σας , σας παραθέτουμε τον πίνακα με τα πακέτα χορηγιών και θα ήταν χαρά μας να 
κανονιστεί συνάντηση με ένα εκπρόσωπο της εταιρίας.  

 

 

 

Πίνακας Χορηγικών Πακέτων  

 
Είδος Οφέλους 

Συνεισφορά  

Διαμαντένιος Χρυσός Αργυρός Χάλκινος 

20.000€ 12.000€ 8.000€ 3.000€ 

Διαθεσιμότητα Περιπτέρου 
στην έκθεση 

5X10τμ. 3X9τμ. 3X6τμ. 3X3τμ. 

Αναφορά στην ιστοσελίδα με 
λογότυπο 

√ √ √ √ 

Αναφορά στα Δελτία Τύπου 
της Εκθεσης 

√ √ √ √ 

Λογότυπο στο τσαντάκι της 
εκθεσης 

√ √ √ √ 

Αναφορά στα Newsletter της 
εκθεσης 

20 αναφορές  15  
αναφορές 

5 
αναφορές 

3  
αναφορές 

Ειδικό Banner στο Newsletter 
της εκθεσης 

Μεγάλο Μικρό    

Αναφορά στις αφίσες της 
εκθεσης με λογότυπο  

√ √ √ √ 

Διαμονή επικοινωνιακού 
υλικού του χορηγού κατά την 
διάρκεια της εκθεσης 

√ √ √ √ 



 

Αναφορά στα social media της 
εκθεσης ( Facebook , Twitter , 
Instagram ) 

√ √ √ √ 

Αναφορά και περιγραφή στο 
περιοδικό της εκθεσης  

4 σελίδες 2 σελίδες 1 σελίδα Μισή σελίδα 

Αναφορά στις προσκλήσεις 
της εκθεσης , των εγκαινίων , 
συνέντευξης τύπου , 
Μαραθωνίου – Ρεγκατας , 
τελετή λήξης.  

√ √ √ √ 

Δυνατότητα να περιληφθεί το 
έντυπο της εταιρίας του 
χορηγού μέσα στο τσάντα της 
εκθεσης 

√ √ √ √ 

Προσκλήσεις στο Επίσημο 
Δείπνο 

6 4 2 1 

Video Παρουσίαση στο 
συνέδριο 

15λεπτη 10λεπτη 5λεπτη  

Video Παρουσίαση στο 
Επίσημο Δείπνο 

√    

Δυνατότητα τοποθέτησης Roll 
up στην έκθεση 

10 5 3  

Δυνατότητα τοποθέτησης Roll 
up στο Επίσημο Δείπνο 

√    

Αναγραφή του λογοτύπου στα 
πανιά των σκαφών που θα 
λάβουν μέρος στην Ρεγκατα 

√    

Απονομή μεταλλίων και 
βραβείων από εκπρόσωπο της 
εταιρίας  

1ο βραβείο 2ο βραβείο  3 βραβείο  

Αναγραφή λογοτύπου στα 
νούμερα των δρομέων του 
μαραθωνίου 

√    

Αναγραφή λογοτύπου στην 
αψίδα την έναρξη και στην 
λήξη του μαραθωνίου 

Κεντρική θέση 
πάνω 

Κεντρική 
θέση κάτω 

Πλάι πάνω Πλάι κάτω 

Βόλτα με σκάφος της εκθεσης 
για τους εκπροσώπους της 
εταιρίας σας 

10 άτομα 5 άτομα   

Τοποθέτηση αφίσας έξω από 
την αίθουσα των συνεδρίων 

√ √   

Τοποθέτηση αφισών – banner 
σε διαφορά σημεία της 
εκθεσης  

√ √   



 

Τοποθέτηση μεγάλων 
διαστάσεων διαφημιστικό 
μουσαμά στην έκθεση 2Χ5  

√    

Αναγραφή λογοτύπου στα 
ποτήρια του καφέ και τις 
χαρτοπετσέτες που θα 
διανεμηθούν στο εστιατόριο 
και το καφέ της εκθεσης. 

    

Αναγραφή λογοτύπου στα 
καρτελάκια που θα 
διανεμηθούν στους 
επισκέπτες, στους  εκθέτες και 
στους εκπροσώπους ΜΜΕ 
κατά τη διάρκεια της έκθεσης 

√    

Αναμνηστικό της εκθεσης  √ √ √ √ 

 

*Υπάρχει δυνατότητα χορηγία για μέγα χορηγό κατόπιν συνεννόησης. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την Οργανώτρια Εταιρεία MACT MEDIA GROUP (τηλέφωνο 2110129575 e-

mail yachtingfestivals@yachtingfestivals-athens.com) κ.Γιώργος Καραχρήστος, Γενικός Διευθυντής.  

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση. 

  

mailto:yachtingfestivals@yachtingfestivals-athens.com

