


Λίγα λόγια για εμάς…

τον αθλητικό σύλλογο ΝΗΡΗΙΔΑ

το ταξιδιωτικό γραφείο TravelandMore 

και την επικεφαλής diaplous s.s.d.a. Ltd

που συνένωσαν δυνάμεις στο κοινό όραμα:   
“Κάθε αθλητής στην Ελλάδα να ξεχωρίζει τα Sport  Events της 

TRIMORE ως Premium από κάθε άποψη: οργάνωση, ασφάλεια, 
θέαμα, καινοτομία, ευρηματικότητα, παροχές, εμπειρία..  

και να επιδιώκει τη συμμετοχή του”!

H TRIMORE έχει πραγματοποιήσει με αναγνωρισμένη επιτυχία Premium 
Multisport Events στην Ελλάδα όπως το TRIMORE Nafplio Triathlon, (2015), 

το TRIMORE Syros Triathlon (2016, 2017), τα οποία πλαισιώθηκαν από 
πληθώρα αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.  

Με τον τρόπο αυτό επετεύχθη από την πρώτη κιόλας χρονιά, να καθιερωθούν 
ως απόλυτοι Αθλητικοί (Τρίαθλο Κολύμβηση Ανοικτής Θαλάσσης) & 

Τουριστικοί Θεσμοί της χώρας! 

Η TRIMORE το 2017 ανέλαβε επισήμως -και υπέγραψε σχετική συμφωνία- τη 
διοργάνωση του XTERRA Worldwide Off Road Triathlon Championship (XTERRA 

Greece) καθώς και των υπόλοιπων διοργανώσεων με το brand XTERRA στην 
Ελλάδα (XTERRA Vouliagmeni Open Water Swimming Challenge και XTERRA Porto 

Carras Half Marathon & Open Water Swimming Challenge). Οι διοργανώσεις XTERRA 
στην Ελλάδα, έχουν κερδίσει τις καρδιές των αθλητών και θεατών, προσφέροντας 

ιδιαίτερο θέαμα, δράση και αναγνώριση μαζί με την ευκαιρία πρόκρισης στους τελικούς 
XTERRA Off Road Triathlon Worldwide Championship στη Χαβάη. Η XTERRA που μετράει 

ήδη 21 χρόνια ζωής, αποτελεί το κορυφαίο brand στα multisport events, με διοργανώσεις 
σε περισσότερες από 35 χώρες και πάνω από 40.000 συμμετέχοντες σε όλο τον κόσμο.

Η TRIMORE απαρτίζεται από τρεις οντότητες:



Το TRIMORE Syros Triathlon, είναι μια πολυήμερη γιορτή με πλήθος 
αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για όλες  

τις ηλικίες, όλα τα επίπεδα αθλητών, την οικογένεια - την παρέα. 

Στις 21, 22, 23 & 24 Ιουνίου 2018 το 3rd TRIMORE Syros Triathlon , για 
άλλη μια χρονιά, θα είναι στο επίκεντρο του αθλητικού και τουριστικού 

ενδιαφέροντος. 

Αθλητές, συνοδοί, επισκέπτες, από δεκάδες χώρες όλων των Ηπείρων.. 
πολλαπλάσιοι των προηγούμενων ετών (2016: 1500 άτομα, 2017: πλέον των 2500 

ατόμων από 11 χώρες), θα ενωθούν  με τους κατοίκους, τους εθελοντές, τους 
διοργανωτές για να δημιουργήσουν και να ζήσουν τη ξεχωριστή εμπειρία.

Μεγάλα ονόματα του ελληνικού αλλά και παγκόσμιου αθλητισμού (Τριάθλου και 
Κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης) έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να είναι εκεί! 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένεται επίσης να συγκεντρώσει το Obstacle Swimming στην 
τρίτη αναβίωση του Ολυμπιακού αθλήματος που θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο, με δυνατά 

ονόματα (παγκόσμιους πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες)!

Τέσσερις ημέρες  (21-22-23-24 Ιουνίου 2018) γεμάτες δράση σε πληθώρα εκδηλώσεων, 
προσφέρουν την μέγιστη εμπειρία σε όλους τους συμμετέχοντες, θεατές και 

παρευρισκόμενους, αφήνοντας πίσω μια εξαιρετική αθλητική κληρονομιά στο νησί. 

Πρόκειται πραγματικά για μία γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού που θα ξεσηκώσουν μικρούς  
και μεγάλους.

Η χρονιά επιφυλάσσει δυνατές εκπλήξεις και συγκινήσεις για τους πιτσιρικάδες και ανήκει 
ουσιαστικά σε αυτούς!

Υπό την Αιγίδα 
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 
και των Ομοσπονδιών Κολύμβησης 
και Μοντέρνου Πεντάθλου. (αρμόδιας 
για το τρίαθλο)

Με την Υποστήριξη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου – Γραφείο 
Ενημέρωσης στην Ελλάδα

Συνδιοργάνωση 
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

TRIMORE Syros Triathlon 2018,  
21-24 Ιουνίου



Half IronMan Distance Triathlon 
Swim-Bike-Run

Olympic Distance Triathlon 
Swim 1.5k – Bike 40k – Run 10k

• Δυνατότητα ομάδων (σκυταλοδρομίας)

Half Olympic Distance Triathlon 
Swim 0.75k – Bike 20k – Run 5k

• Δυνατότητα  ομάδων (σκυταλοδρομίας) 

Kids Triathlon 
• 2 ηλικιακές κατηγορίες:   

i) Δημοτικό Δ’, Ε’ ΣΤ’ ii) Γυμνάσιο

Teaser 3rd  TRIMORE Syros Triathlon 2018,  
21-24 Ιουνίου

Open Water Swimming 0.5k, 3.5k & 5.5k 

Obstacle Swimming

Water Triathlon
Obstacle swimming – SUP – Sand Running

City Running 5k & 10k 

Kids Swimming – Kids Running

Other activities for kids and adults SUP & Kayak Experience, 
Aqua Aerobic etc

https://youtu.be/lACXz1Nbgsc


2nd TRIMORE Syros Triathlon memories (presentation video)

2nd TRIMORE Syros Triathlon Final Teaser 2nd TRIMORE Syros Triathlon 2017 - 1st Teaser TRIMORE Syros Triathlon...  
Never forget the reason you started

Στιγμές από το 2nd  TRIMORE Syros Triathlon 2017,  
15-18 Ιουνίου

https://www.youtube.com/watch?v=YBH9L_6VU5Y
https://www.youtube.com/watch?v=gI3r6POFZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=gI3r6POFZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=5Bwo7w0tkK4
https://www.youtube.com/watch?v=MB3h3K6TMY0
https://www.youtube.com/watch?v=gI3r6POFZhQ


Άλλες διοργανώσεις της TRIMORE

Teaser Final video Clip

1st TRIMORE Syros Triathlon Ιούνιος 2016

Obstacle Challenge -  
Obstacle Swimming  

Ιούνιος 2016

Nafplio Triathlon  
Μάιος 2015

https://www.youtube.com/watch?v=Ve5YM3kA8_A
https://www.youtube.com/watch?v=ahMjfnSzj34
https://www.youtube.com/watch?v=-cZNSncjm2c
https://www.youtube.com/watch?v=X1UsSvATCRw
https://www.youtube.com/watch?v=RSej5RhWCt4


•Το TRIMORE Syros Triathlon, σε αντίθεση με άλλες διοργανώσεις που φέρουν την ονομασία 
“Τρίαθλο” είναι ένα πολυήμερο event και όχι ένας αγώνας (που συνήθως διαρκεί από 2 – 4 

ώρες και καμία ή ελάχιστες παράπλευρες εκδηλώσεις δεν περιλαμβάνονται). 

• Παρόλο που το κυρίως αθλητικό σπορ είναι το Τρίαθλο (ονοματοδότης του event), μια σειρά 
άλλα δημοφιλή σπορ, μεγάλης σημαντικότητας όπως η κολύμβηση ανοικτής θαλάσσης σε 

ανάπτυξη μάλιστα παράπλου, η καθιερωμένη πλέον κολύμβηση μετ’ εμποδίων, το τρέξιμο 
πόλης, το παιδικό τρίαθλο και άλλες αθλητικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους 

δίνουν άλλο χρώμα και ασφαλώς τη δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής αθλητών. Η φύση δε 
των σπορ αυτών καθώς και οι αποστάσεις που επιλέγονται, είναι τέτοια ώστε να μπορούν να λάβουν 

μέρος όχι μόνο υψηλού επιπέδου αθλητές, αλλά ακόμη και καθαρά ερασιτέχνες, χομπίστες ή για 
απλή διασκέδαση και συμμετοχή. 

• Το event της Σύρου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ένα οικογενειακό event, αφού δίνει τη 
δυνατότητα και σε άλλα μέλη της οικογένειας να λάβουν μέρος στο πλούσιο πρόγραμμα των αθλητικών 

και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στα παιδιά. 

• Όλο το event εκτυλίσσεται σε ένα από τα ωραιότερα νησιά του Αιγαίου, με τον φιλόξενο κόσμο του να 
δημιουργεί μια απίστευτη κερκίδα, ικανή να ξεσηκώσει τον κάθε συμμετέχοντα και παραβρισκόμενο. 

• Πρόκειται για ένα νησί του οποίου η Δημοτική Αρχή έχει χαράξει μια εξωστρεφή πολιτική ανάπτυξης, 
με πλήθος ενεργειών που συνάδουν στην έλευση κόσμου (ιδιαίτερου προφίλ) σε όλες τις εποχές, γεγονός 

που συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη υψηλής αναγνωρισιμότητος σε Ελλάδα και εξωτερικό και συνεπώς 
πρόσθετο κόσμο παρατηρητές του event.

• Η διοργάνωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση με φροντίδα και αγάπη στα παιδιά, πραγματοποιώντας παιδικό 
Τρίαθλο καθώς και άλλες παιδικές αθλητικές δραστηριότητες. Σχεδιασμένες με στόχο να εμπνεύσουν και 

παρακινήσουν νέους ανθρώπους στο αθλητικό ιδεώδες, τον ευγενή ανταγωνισμό και την άμιλλα, τον συναγωνισμό 
και την προσπάθεια καθώς και τη συμμετοχή όλης της οικογένειας στα σπορ του event.

• Το event εξελίσσεται στην πορεία του χρόνου, επεκτείνεται σε αθλήματα και δράσεις, δείχνοντας μάλιστα την 
εξωστρέφειά του με την απόφασή του να κινείται προς μεγαλύτερες αποστάσεις Τριάθλου που αναζητούν οι απανταχού 

μεγάλοι Τριαθλητές.

Ποιοτικά & Ποσοτικά Στοιχεία



Ποιοτικά & Ποσοτικά Στοιχεία

 • Οι Τριαθλητές στην Ελλάδα -με ενεργό συμμετοχή κατά τους αγώνες που 
πραγματοποιήθηκαν εντός του 2017-, ξεπέρασαν τους 1.500 άνδρες και γυναίκες (πηγή 

Racefinder). 

• Στην πραγματικότητα ο κόσμος που έχει λάβει μέρος τα τελευταία 4 χρόνια σε αγώνες τριάθλου 
και ουσιαστικά θεωρείται ως ενεργός τριαθλητικός κόσμος, αγγίζει σε αριθμό τις 1.900 μονάδες. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι κάθε νέα τοποθεσία αγώνα που θα καθιερώσει αγώνα, δημιουργεί υποδομές 
ανάπτυξης του σπορ στην περιοχή και την δεύτερη χρονιά παρουσιάζεται τάση νέων τριαθλητών (30 – 

40 μονάδες).

• Ηλικιακά, παρουσιάζεται ως επικρατούσα η δεκαετία 40 – 49ετών με 37%, και ακολουθεί η δεκαετία 30 – 
39 ετών με 32%. Με ποσοστό 19% ακολουθεί η δεκαετία 18 – 29 ετών και με 11% η δεκαετία 50 – 59 ετών. 

Τέλος, μόνο 2% ανήκουν σε μεγαλύτερη ηλικία των 60 ετών. 

• Ο αθλητής που ασχολείται με το Τρίαθλο σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει παγκοσμίως αλλά και 
στην Ελλάδα (Racecheck κλπ), είναι άτομο που προέρχεται από τον αθλητικό κόσμο (άλλα σπορ), έχει καλή 

εργασία (επιχειρηματίας ή στέλεχος υψηλού επιπέδου σε εταιρείες) και καλό επίπεδο αμοιβής και ζωής, είναι 
ανώτερου και ανώτατου εκπαιδευτικού επιπέδου, ασχολείται ψαγμένα με το σπόρ του και ξοδεύει χρήματα σε 

αυτό (ακριβά ποδήλατα, εξοπλισμός, βοηθήματα), διαβάζει, αναλύει, σκέφτεται. Εργάζεται συστηματικά για τη 
βελτίωσή του και ψάχνεται συνεχώς για καινοτομίες και gadgets. 

• Tα στοιχεία της Blue Star για το event του 2017, θέλουν 2.100 άτομα για το σκοπό του τριάθλου, να 
κατεβαίνουν από το Blue Star 1 στις 11:25 το πρωϊ της Πέμπτης 15, Ιουνίου 2017. Η συνολική εκτίμηση της Blue Star 

είναι ότι πλέον των 2.500 ατόμων συνολικά προσήλθαν στο νησί για το event. Η εκτίμηση της διοργάνωσης βάσει 
έρευνας που διενήργησε και στοιχείων που προέκυψαν είναι ότι πλέον του μισού εκατομμυρίου ευρώ δαπανήθηκαν 

από τους προσερχόμενους στο νησί μόνο για την διαμονή και τη διατροφή τους στο τετραήμερο αυτό. 

Οι άνθρωποι αυτοί, συνενώθηκαν με τους κατοίκους του νησιού που αγκάλιασαν το event.

• Tο event της Σύρου, έχει κατακτήσει βαθμολογία 4,8/5 από τους συμμετέχοντες στο Racecheck (διεθνές portal 
αξιολόγησης Μultisport Events). Η βαθμολογία αυτή προκύπτει από μεγάλο πλήθος αξιολογήσεων αθλητών που 

διαγωνίστηκαν και αφορά και στα δύο τελευταία events.



Ποιοτικά & Ποσοτικά Στοιχεία

Το site του TRIMORE Syros Triathlon, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά έχει εξαιρετικά 
αποτελέσματα σε επισκεψιμότητα  ατόμων. 

• Από την αρχή του χρόνου έως και στα τέλη Ιουλίου οι μοναδικοί επισκέπτες έφτασαν τις 45.496.

• Σε μηνιαία βάση 7.000 (μέσος όρος) μοναδικοί επισκέπτες, επισκέπτονται το site μας

• Σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα έχουμε:

                                                                        5ος                      6ος                   7ος                     2017

1. Μοναδικοί επισκέπτες                               9.532                   10.805                6.371                   45.496

2. Επισκέψεις ανά ημέρα                                  307,5                   360,2                  205,5                   212,6

3. Επισκέψεις ανά μοναδικό επισκέπτη              1,3                       1,5                      1,2                       1,3

• Έχουμε τουλάχιστον 11.000 ανθρώπους που επισκέπτονται το site μας. Μάλιστα, δεδομένου ότι ο κάθε 
επισκέπτης δεν ξαναμπαίνει μέσα στο μήνα πάνω από 1,3 φορές στο site, εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός φτάνει 

τους 35.000 ανθρώπους.

• Σε καθημερινή βάση πάνω από 212 άνθρωποι μπαίνουν στο site μας.

• Η κάθε περιήγηση στο site έχει πάνω από 10 κλικ μέσα σε αυτό (σελίδες που θα επισκεφθεί ο καθένας). Αυτό 
δείχνει ότι ο επισκέπτης ενδιαφέρεται για το event, παραμένει και αφιερώνει χρόνο στο να μάθει πληροφορίες 

για αυτό.

• Μόνο το 3,5% των επισκέψεων είναι από κινητά τηλέφωνα (iphone ή android). Αυτό σημαίνει ότι είναι σοβαρότερες, με 
μεγαλύτερη διάρκεια, μεγαλύτερη προσήλωση και καλύτερη ανάλυση (μέγεθος – εικόνα) επισκέψεις.



• Είναι αναγνωρισμένο ως Premium Multi Sport Event με αποδοχή σε ελληνικό και παγκόσμιο 
επίπεδο.

• Είναι ο απόλυτος Τριαθλητικός-Κολυμβητικός και Τουριστικός θεσμός της χώρας.

• Είναι πολυήμερο event και όχι αγώνας.

• Όλες οι μεγάλες εταιρείες που αποτέλεσαν Χορηγούς των προηγούμενων διοργανώσεων, έχουν ήδη 
δηλώσει ότι θα αποτελέσουν χορηγούς της διοργάνωσης 3rd TRIMORE Syros Triathlon,  

δηλώνοντας έτσι παράλληλα και την απόλυτη ικανοποίησή τους από τον διοργανωτή!

• Δυνατοί χορηγοί επικοινωνίας, δίνουν κύρος, πολλαπλασιάζουν τη δύναμη επικοινωνίας της 
διοργάνωσης και μεταφέρουν το μήνυμα παντού.

• Προσελκύει μεγάλο αριθμό θεατών και μάλιστα καταφέρνει να το επιτυγχάνει αυτό πέραν της Κολύμβησης και 
των δρομικών αγώνων, στο Τρίαθλο που παραδοσιακά οι αθλητές γνωρίζουν ότι “θα τρέξουν τον αγώνα τους 

μόνοι!”

• Αποτελεί κλειστό «TERRAIN» που συγκεντρώνει τους επισκέπτες στις εκδηλώσεις της διοργάνωσης (νησί)

• Περιλαμβάνει πλήθος αθλητικών - πολιτιστικών δράσεων (γεμίζει εξαιρετικά το πρόγραμμα των  
επισκεπτών).

   Γιατί πρέπει να είστε ένας από    
  τους μεγάλους χορηγούς  
του 3rd TRIMORE Syros Triathlon 2018



• Έχει συμμετοχή μεγάλων αθλητών του Ελληνικού αλλά και παγκόσμιου Τριάθλου-Κολύμβησης 
Ανοικτής Θαλάσσης. 

• Προάγει και στηρίζει τον Αθλητισμό στην αποκεντρωμένη Ελλάδα. 

• Είναι εξωστρεφές (διεθνές) και προάγει τον αθλητικό εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό. 

• Είναι άριστα οργανωμένο κρατώντας αταλάντευτα στο επίκεντρο τον αθλητή, τον θεατή αλλά και 
τους χορηγούς - υποστηρικτές δίνοντας απίστευτες δυνατότητες προβολής. 

• Είναι σχεδιασμένο με πάθος και αφοσίωση από μια εμπνευσμένη ομάδα ενεργών αθλητών - άριστων 
επαγγελματιών. 

• Η σχέση αξίας - κόστους προβολής είναι απίστευτα συμφέρουσα για υποστήριξη - προβολή.

• Έχει βραβευτεί μεταξύ των καλύτερων events παγκοσμίως για τη χρονιά 2016.

• Το TRIMORE Syros Triathlon για δεύτερη συνεχή χρονιά κατέκτησε συνολική βαθμολογία 4,8/5 από τους 
συμμετέχοντες στο Racecheck (διεθνές portal αξιολόγησης Multisport Events). Επίσης η καθιερωμένη κολύμβηση 

μετ΄ εμποδίων βαθμολογήθηκε με 5/5 ενώ η κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης με 4,9/5.

• Πραγματοποιείται σε ένα από τα ομορφότερα νησιά της Ελλάδας (αποκεντρωμένο). Εξασφαλίζετε μεγάλη 
προβολή της εταιρείας σας… όχι μέσα από μία απλή διαφήμιση ή εκδήλωση που δε προσδίδει αξίες… αλλά μέσα 

από έναν καταξιωμένο θεσμό. Με τη συμμετοχή σας στηρίζετε τον αθλητισμό και τον τουρισμό, ως Κοινωνικά 
Υπεύθυνη Εταιρεία απολαμβάνοντας την μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία:  Την αποδοχή και την επιβράβευση του 

κόσμου.

   Γιατί πρέπει να είστε ένας από    
  τους μεγάλους χορηγούς  
του 3rd TRIMORE Syros Triathlon 2018



Μεγάλος Χορηγός – 10.500 € πλέον ΦΠΑ + 80€ για το πανό λιμανιού*

• Τοποθέτηση στην πλάτη απονομών στη σχετική 
θέση
• Προβολή του λογοτύπου στο Site της διοργάνωσης 
• Προβολή του λογοτύπου στην Αφίσα της 
διοργάνωσης 
• Προβολή του λογοτύπου στα φυλλάδια της 
διοργάνωσης
• Τοποθέτηση κιοσκιού ή ειδικής κατασκευής 
αντίστοιχης 3μ x 3μ -ή ακόμη και διπλάσιου ή και 
δεύτερου στο Transition zone μεγέθους κατόπιν 
συμφωνίας μόνο για τους χορηγούς, ή τοποθέτηση 
προϊόντων (Υλικό Χορηγού) **
• Τοποθέτηση πανό, σημαιών, beach flags, 
διαδρόμων επί κιγκλιδωμάτων κλπ  σε ειδικές θέσης 
της διοργάνωσης (Υλικό Χορηγού) **
• Προβολή στα Social Media 
• Τοποθέτηση περιεχομένου (αυτοκόλλητο, είδος – 
προϊόν, μπρελόκ, κλπ) εντός του Triathletes kit (Υλικό 
Χορηγού) 
• Δωροθεσία (Υλικό Χορηγού) **
• Τοποθέτηση λογοτύπου στον επίλογο του Video 
Teaser και Video Clip του Event 
• Αναγγελία από μικροφώνου κατά τη διάρκεια 
στιγμών του event 

** Η εγκατάσταση-απεγκατάσταση του υλικού διενεργείται 
με ευθύνη του χορηγού. Στην περίπτωση που ο χορηγός το 
επιθυμεί παρέχεται dedicated άνθρωπος για την μεταφορά, 
εγκατάσταση-απεγκατάσταση σε όλες τις θέσεις της 
διοργάνωσης με κόστος 250€ + ΦΠΑ

• Αψίδες (2) εκκίνησης, τερματισμού, 
σήμανσης πόλης για το Τρίαθλο

• T-shirt Τριάθλου με εκτύπωση λογοτύπου επ’ 
αυτού 

• Κορδέλα μεταλλίων
• Νούμερο Τριαθλητή 

• Banner στην υποδοχή του λιμανιού 
(*υποχρεωτικό)

• Πόντιουμ Τεχνικής Ενημέρωσης αγώνα (θέατρο 
Απόλλων)

• Δυνατότητα αυτοκόλλητου δαπέδου τερματισμού 
Τριάθλου (κόστος χορηγού)

• Δυνατότητα αυτοκόλλητου δαπέδου τελετής απονομών 
(κόστος χορηγού)

• Beach Flags στο Pasta Party (Υλικό Χορηγού)**
• Beach Flags στην τελετή απονομών (Υλικό Χορηγού) **

• Beach Flags στην προκυμαία (Υλικό Χορηγού) **
• Video ευχαριστίας Στήριξης, κατόπιν του αγώνα 

• Media Kit, κατόπιν του αγώνα 
• Τοποθέτηση προϊόντος στο video Teaser του event 

• Προβολή της φίρμας (από στιγμές του event) στο video clip της 
διοργάνωσης που θα δημιουργηθεί κατόπιν του event για την 

προβολή του 
• Διενέργεια διαγωνισμών που θα επικοινωνούνται από τα Social 

Media του event (Πρωτοβουλία Χορηγού)
• Προβολή λογοτύπου και κατόπιν συμφωνίας και διαφημιστικού 

βίντεο μικρής διάρκειας, σε Video Wall που θα στηθεί στην πλατεία για 
το 4ήμερο

• Διενέργεια απονομής επάθλων της διοργάνωσης στις τελετές απονομής 



 Θεματικός Χορηγός– 4.000 € πλέον ΦΠΑ + 40€ για το πανό λιμανιού*

• Δωροθεσία (Υλικό Χορηγού) **

• Τοποθέτηση λογοτύπου στον επίλογο του Video 
Teaser και Video Clip του Event 

• Αναγγελία από μικροφώνου κατά τη διάρκεια 
στιγμών του event

** Η εγκατάσταση-απεγκατάσταση του υλικού διενεργείται 
με ευθύνη του χορηγού. Στην περίπτωση που ο χορηγός το 
επιθυμεί παρέχεται dedicated άνθρωπος για την μεταφορά, 
εγκατάσταση-απεγκατάσταση σε όλες τις θέσεις της 
διοργάνωσης με κόστος 250€ + ΦΠΑ

• Media Kit, κατόπιν του αγώνα 

• Banner στην υποδοχή του λιμανιού για το 
σύνολο των θεματικών χορηγών (*υποχρεωτικό)

• Διενέργεια διαγωνισμών που θα 
επικοινωνούνται από τα Social Media του event 

• Τοποθέτηση στην πλάτη απονομών στη σχετική 
θέση 

• Προβολή του λογοτύπου στο Site της διοργάνωσης 

• Προβολή του λογοτύπου στην Αφίσα της διοργάνωσης 

• Προβολή του λογοτύπου στα φυλλάδια της διοργάνωσης 

• Τοποθέτηση κιοσκιού ή ειδικής κατασκευής αντίστοιχης 
3μ x 3μ -ή ακόμη και διπλάσιου ή και δεύτερου στο Transition 

zone μεγέθους κατόπιν συμφωνίας μόνο για τους χορηγούς, ή 
τοποθέτηση προϊόντων (Υλικό Χορηγού) **

• Τοποθέτηση πανό, σημαιών, beach flags, διαδρόμων  
επί κιγκλιδωμάτων κλπ  σε ειδικές θέσης της διοργάνωσης  

(Υλικό Χορηγού)**

• Προβολή στα Social Media

• Τοποθέτηση περιεχομένου (αυτοκόλλητο, είδος – προϊόν, μπρελόκ, 
κλπ) εντός του Triathletes kit (Υλικό Χορηγού) 



  Αθλητικός Χορηγός
παροχή αθλητικού είδους*** ύψους 3.000 – 5.000 € 

• Banner στην υποδοχή του λιμανιού (*υποχρεωτικό)
• Beach Flags στο Pasta Party (Υλικό Χορηγού)**

• Beach Flags στην τελετή απονομών (Υλικό Χορηγού) **
• Beach Flags στην προκυμαία (Υλικό Χορηγού) **

• Video ευχαριστίας Στήριξης, κατόπιν του αγώνα 
• Media Kit, κατόπιν του αγώνα 

• Τοποθέτηση προϊόντος στο video Teaser του event 
• Διενέργεια διαγωνισμών που θα επικοινωνούνται από τα Social Media του event (Πρωτοβουλία 

Χορηγού)
• Προβολή λογοτύπου και κατόπιν συμφωνίας και διαφημιστικού βίντεο μικρής διάρκειας, σε Video Wall 

που θα στηθεί στην πλατεία για το 4ήμερο
•Διενέργεια απονομής επάθλων της διοργάνωσης στις τελετές απονομής 

• Τοποθέτηση στην πλάτη απονομών στη σχετική θέση
• Προβολή του λογοτύπου στο Site της διοργάνωσης 

• Προβολή του λογοτύπου στην Αφίσα της διοργάνωσης 
• Προβολή του λογοτύπου στα φυλλάδια της διοργάνωσης

• Τοποθέτηση κιοσκιού ή ειδικής κατασκευής αντίστοιχης 3μ x 3μ -ή ακόμη και διπλάσιου ή και δεύτερου στο 
Transition zone μεγέθους κατόπιν συμφωνίας μόνο για τους χορηγούς, ή τοποθέτηση προϊόντων  

(Υλικό Χορηγού) **
• Τοποθέτηση πανό, σημαιών, beach flags, διαδρόμων επί κιγκλιδωμάτων κλπ  σε ειδικές θέσης της διοργάνωσης 

(Υλικό Χορηγού) **
• Προβολή στα Social Media 

• Τοποθέτηση περιεχομένου (αυτοκόλλητο, είδος – προϊόν, μπρελόκ, κλπ) εντός του Triathletes kit (Υλικό Χορηγού) 
 • Δωροθεσία (Υλικό Χορηγού) **

• Τοποθέτηση λογοτύπου στον επίλογο του Video Teaser και Video Clip του Event 
• Αναγγελία από μικροφώνου κατά τη διάρκεια στιγμών του event

** Η εγκατάσταση-απεγκατάσταση του υλικού διενεργείται με ευθύνη του χορηγού. Στην περίπτωση που ο χορηγός το επιθυμεί παρέχεται  
dedicated άνθρωπος για την μεταφορά, εγκατάσταση-απεγκατάσταση σε όλες τις θέσεις της διοργάνωσης με κόστος 250€ + ΦΠΑ

*** Κατόπιν συμφωνίας με τη διοργάνωση



Στατιστικά Social Media 

Το ευχαριστήριο video post
“2nd Trimore Syros Triathlon 2017”
με την παρουσίαση των χορηγών 
στην landing page

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕ 357.098 ΑΤΟΜΑ
ΕΙΧΕ 117.000 ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη ανταπόκριση του κοινού



Σχόλια για το event

Στατιστικά Social Media



Σχόλια για το event

Στατιστικά Social Media



Σχόλια για το event

Στατιστικά Social Media



Σχόλια για το event

Στατιστικά Social Media



Χορηγός Social Media – 10.000 € πλέον ΦΠΑ

• Αναφορά ως Μοναδικός Χορηγός Social Media στην κεντρική Σελίδα (Cover) του Event
• Διαφημιστική προβολή στα «Χρώματα» του Χορηγού του Event σε target groups που εξυπηρετούν 

τόσο τα ενδιαφέροντα του Χορηγού όσο και του Event
• Live Video κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων με το logo του Χορηγού Social Media

• Αποστολή και προώθηση του Link του Χορηγού επικοινωνίας στο κείμενο που θα συνοδεύει κάθε 
ποστ/ διαφήμιση που θα κοινοποιείται από εμάς (tag&hashtag)

• Προβολή στο κοινό των σελίδων μας του Διαφημιστικού υλικού του Χορηγού Sοcial Media – κατόπιν 
συμφωνίας ώστε να συνάδει με το ύφος και το περιεχόμενο της σελίδας

• Διενέργεια Custom διαγωνισμού από το Χορηγό και επικοινωνία του διαγωνισμού στα Social Media του event

ΣΤO EVENT
• Media Kit, κατόπιν του αγώνα

• Τοποθέτηση στην πλάτη απονομών στη σχετική θέση
• Προβολή του λογοτύπου στο Site της διοργάνωσης ως Social Media Sponsor

• Προβολή του λογοτύπου στην αφίσα της διοργάνωσης
• Προβολή του λογοτύπου στα φυλλάδια της διοργάνωσης

• Τοποθέτηση κιοσκιού ή ειδικής κατασκευής αντίστοιχης 3μ x 3μ -ή ακόμη και διπλάσιου ή και δεύτερου στο Transition 
zone μεγέθους κατόπιν συμφωνίας μόνο για τους χορηγούς, ή τοποθέτηση προϊόντων (Υλικό Χορηγού)**

•Τοποθέτηση πανό, σημαιών, beach flags, διαδρόμων επί κιγκλιδωμάτων κλπ  σε ειδικές θέσης της διοργάνωσης (Υλικό 
Χορηγού) **

• Τοποθέτηση περιεχομένου (αυτοκόλλητο, είδος – προϊόν, μπρελόκ, κλπ) εντός του Triathletes kit (Υλικό Χορηγού)
• Δωροθεσία (Υλικό Χορηγού) **

• Τοποθέτηση λογοτύπου στον επίλογο του Video Teaser και Video Clip του event
• Αναγγελία από μικροφώνου κατά τη διάρκεια στιγμών του event

** Η εγκατάσταση-απεγκατάσταση του υλικού διενεργείται με ευθύνη του χορηγού. Στην περίπτωση που ο χορηγός το επιθυμεί παρέχεται 
dedicated άνθρωπος για την μεταφορά, εγκατάσταση-απεγκατάσταση σε όλες τις θέσεις της διοργάνωσης με κόστος 250€ + ΦΠΑ

ΣΤΑ SOCIAL MEDIA



1.1

1.2

Αψίδες εκκίνησης, τερματισμού, 
σήμανσης πόλης για το Τρίαθλο

(Παρουσίαση θέσεων προβολής, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα διοργάνωσης)

Sponsor’s Kit 

Για την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

T-shirt Τριάθλου με εκτύπωση λογοτύπου

1.3

1.4

Nούμερο Τριαθλητή

Κορδέλα μεταλλίου

http://www.syrostriathlon.gr/images/Syros_Triathlon/maria/3rd_Syros_Triathlon_Commercial_Policy.pdf
http://www.syrostriathlon.gr/el/2016-01-10-19-04-42/2016-11-29-15-20-25


Banners στην υποδοχή 
του λιμανιού

Πόντιουμ Τεχνικής  
Ενημέρωσης αγώνα

Αυτοκόλλητο δάπεδο 
τερματισμού Τριάθλου

Αυτοκόλλητο δάπεδο  
τελετής απονομών

1.5

1.7

1.8

1.6

Sponsor’s Kit 



        στο/α Pasta Party

     στην τελετή απονομών

στην προκυμαία

1.9

1.10

1.11

Beach Flags

Sponsor’s Kit 



1.12
1.13

1.14

Video ευχαριστίας Στήριξης
Media Kit, κατόπιν του αγώνα

Τοποθέτηση προϊόντος στο video Teaser του event

Sponsor’s Kit 



Sponsor’s Kit 

1.15

1.16

1.17
Προβολή της φίρμας (από στιγμές του event) 
στο video clip της διοργάνωσης

Διενέργεια διαγωνισμών που θα επικοινωνούνται 
από τα Social Media του event

Δυνατότητα ειδικών κατασκευών  
και προβολών



Sponsor’s Kit 

1.18

1.21

1.20

1.19

Διενέργεια απονομών επάθλων  
της διοργάνωσης Τοποθέτηση στην 

πλάτη απονομών 
στη σχετική θέση

Προβολή του 
λογοτύπου στο Site 
της διοργάνωσης

Προβολή βίντεο στο video wall 
στην πλατεία



Sponsor’s Kit 

1.22

1.25

1.23

1.24

Προβολή του λογοτύπου  
στην Αφίσα της διοργάνωσης

Προβολή του λογοτύπου στα 
φυλλάδια της διοργάνωσης

Προβολή του λογοτύπου στoν 
ΕΞΥΠΝΟ ΟΔΗΓΟ του EVENT

Τοποθέτηση κιοσκιού  
ή ειδικής κατασκευής  
αντίστοιχης 3μ x 3μ



Sponsor’s Kit 

1.27

1.26

Προβολή στα Social Media

Τοποθέτηση πανό, σημαιών, 
beach flags, διαδρόμων  
επί κιγκλιδωμάτων



1.28

1.30

Τοποθέτηση περιεχομένου 
(αυτοκόλλητο, είδος – προϊόν, 
μπρελόκ, κλπ) εντός του Triathletes kit

1.31 Αναγγελία από μικροφώνου

Sponsor’s Kit 

Τοποθέτηση λογοτύπου στον επίλογο  
του Video Teaser και Video Clip του Event

1.29
Δωροθεσία



Σας ευχαριστούμε  
    για την προσοχή σας!

      Ραντεβού στη Σύρο
21-24 Ιουνίου 2018



Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  Κωνσταντίνος Μητρόπαπας
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  +30 6944 454 371
                                 E-mail:  Constantinos.mitropapas@diaplous-ssda.gr  
                             
                                     Site:   www.syrostriathlon.gr
                                       FB:   https://www.facebook.com/syrostriathlon

www.syrostriathlon.gr
https://www.facebook.com/syrostriathlon

