
ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΧΟΡΗΓΙΑ



ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 
είναι:

η ικανότητα να μεταβιβάσεις 
τη θετική αξία του αθλήματος στο BRAND,

διεγείροντας συναισθήματα, 
μέσω του αθλητικού πάθους
στην καρδιά του καταναλωτή



¨Σήμερα οι άνθρωποι γνωρίζουν την τιμή για όλα
και την αξία του τίποτα¨

OSCAR WILDE



Γιατί ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ?
>  Η Χορηγία είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια από την ∆ιαφήμιση.

>  Παρέχει έντονα συναισθήματα και συγκινησιακή φόρτιση.

>  Υπάρχει η ¨Ευγενής Άμιλλα¨ (χαρακτηριστικά του αθλήματος).

>  Λαμβάνει πολλές αναφορές από τα ΜΜΕ

>  Το κοινό ταυτίζεται με τους πρωταγωνιστές - ήρωες





ΠΩΣ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΜΕ ΜΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ



Χορηγία (Όνομα TBC)

Επικοινωνιακοί στόχοι:

Ενίσχυση κοινωνικού προφίλ εταιρείας
Ενδυνάμωση brand equity = σύνδεση με ένα premium άθλημα / όμιλο
Αποφυγή κορεσμού παραδοσιακών μέσων

Αποφυγή παρουσίας ανταγωνισμού

∆ιαφοροποίηση

TBC (to be confirm) = Όνομα Ομίλου



Εμπορικοί στόχοι:

Προβολή συγκεκριμένης μάρκας, product (προϊόντος) ή sku
(υποκωδικού προϊόντος)
Στρατηγική τοποθέτηση προϊόντος 
Αποτελεσματικός συνδυασμός προωθητικών ενεργειών

Χορηγία (Όνομα TBC)



 Αύξηση πωλήσεων

 Σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων

 Αύξηση μεριδίου αγοράς

 Ανάπτυξη Branding

 ∆ιαφοροποίηση Brand Image

Aποτέλεσμα



Γιατί χορηγία προς (Όνομα TBC)

1. «Ευγενής Άμιλλα» (χαρακτηριστικό αθλητισμού) = «ευγενές άθλημα» (ιστιοπλοΐα)

2. Περιέχει έντονα συναισθήματα (target’s group sentimental bonding)

3. Λαμβάνει πολλές αναφορές / publicity από M.M.E.

4. To κοινό αποδέχεται, θαυμάζει και ταυτίζεται με τους αθλητές

5. ∆ιαφορετική εμπειρία για το target group

6. Έχει μεγάλη ιστορία και εμπειρία που παρέχει τεχνογνωσία και υπηρεσίες που 
βοηθούν στην  προώθηση του brand / product

7. Αξιοπιστία

8. Awareness (αναγνωρισιμότητα)



• (Συμπλήρωση ανάλογα με τον Όμιλο, ιστορική αναδρομή/σύγχρονη 
κατάσταση)

Λίγα λόγια για τον (Όνομα TBC)



3W
WIN (χορηγός= εταιρεία)

WIN (Xoρηγούμενος = (όνομα TBC)

WIN (Κοινό = target group)

Επιτυχημένη Χορηγία (Όνομα TBC)



ΧΟΡΗΓΙΑ = «Γίνε μέρος της ιστορίας μας!»

∆ημιουργία ΟΦΕΛΟΥΣ = ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ

∆ΗΛΑ∆Η:

ROI (Return Of Investment)

Χορηγία (Όνομα TBC)



O κάθε όμιλος "τοποθετεί" τον εαυτό του στο μυαλό του κοινού

Positioning (Όνομα TBC)



• Α) Γιατί προσελκύει τον κόσμο;
(TBC)

• B) Ποια είναι τα προνόμιά του;
(TBC)

• Γ) Γιατί να σας ενδιαφέρει αυτή η χορηγία;
(TBC)

Εμπορική Αξία (Όνομα TBC)



Περιγραφή Πρότασης

∆ιευκρίνηση για το τι χορηγία ζητείται



 Κατηγορίες χορηγίας (π.χ. Silver, Gold, Platinum)

 Αποκλειστικότητα κλάδου

 ∆ιαφημιστική προβολή

Διαμόρφωση Παροχών (TBC)



Σημεία εντός ομίλου (TBC)

Διαφημιστική Προβολή (TBC)



ATL, Above the line (TBC)
Είναι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ΜΜΕ που 
μεταδίδονται και δημοσιεύονται.

Διαφημιστική Προβολή (TBC)



Διαφημιστική Προβολή (TBC)

BTL, Below the line (TBC)
Είναι τα μέσα επικοινωνίας που μεταδίδονται με 
εξιδεικευμένες ενέργειες.



Αθλητές Ομίλου (TBC)

Ονόματα Αθλητών
Γράψτε τα ονόματα των σημαντικότερων αθλητών σας.



Τοποθέτηση Σκαφών (TBC)



Σημαντικά επερχόμενα 
γεγονότα (TBC)



Άλλοι παράμετροι (TBC)



Επιθυμητό ποσό χορηγίας (TBC)



Next Steps χορηγίας (TBC)



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ



SWOT analysis



tips
 Γράψτε και προσφέρετε ένα καλό πακέτο παροχών

 Χρησιμοποιήστε τα κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter, κλπ)

 Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ καλές φωτογραφίες, αν δεν έχετε 
προσλάβετε έναν επαγγελματία φωτογράφο.

 ∆ημιουργείστε ένα “όραμα”

 ∆ημιουργείστε ιδέες για αξιοποίηση της χορηγίας!

 Κάντε μία έρευνα αγοράς γύρω από την πρότασή σας

 Φτιάξτε ένα ισχυρό δίκτυο

 Πάρτε συμβουλές από κάποιο γραφείο ή διαφημιστική

 Κάντε το νωρίς

 Μην πουλάτε φτηνά το όνομά σας

 Ρωτήστε το χορηγό τι θα ήθελε αυτός από εσάς

 Μετρήστε την αποδοτικότητα της χορηγίας και δώστε τη.



Εκτίμηση Χορηγίας

Πολύ σημαντικό είναι, μετά τη χορηγία, να μαζέψετε όλες τις 
αναφορές, σποτ, συνεντεύξεις τύπου, δημοσιεύματα και να τα 
αποστείλετε στο χορηγό.

Έτσι δείχνετε σοβαρότητα και σεβασμό στο χορηγό κτίζοντας 
παράλληλα μία σχέση εμπιστοσύνης.



Καλή επιτυχία


