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 ελ. 3 | Μορφωτικόσ Εκπολιτιςτικόσ φλλογοσ Μαρακϊνα 

 
 ελ. 5 | Πρόταςθ Χορθγίασ – Πϊσ μπορείτε να ςυμβάλλετε 

 
 ελ.   6 | Χρυςόσ Χορθγόσ 
 ελ.   7 | Επίςθμοσ Χορθγόσ 
 ελ.   8 | Αργυρόσ Χορθγόσ 
 ελ.   9 | Χορθγόσ 
 ελ. 10 | Τποςτθρικτισ Χορθγόσ 

 
 ελ. 11 | Σοποκζτθςθ Χορθγϊν – Παραδείγματα 

 
 ελ. 12 | Φυςικι Παρουςία 
 ελ. 13 | Σθλεοπτικά Κανάλια 
 ελ. 14 | το Internet 
 ελ. 15 | Έντυποσ Σφποσ 
 

 ελ. 16 | τοιχεία Επικοινωνίασ 
 



 Με το παρόν μινυμα ςασ καλωςορίηουμε ςτθ μεγαλφτερθ ακλθτικι 
οικογζνεια του Μαρακϊνα και μιασ από τισ μεγαλφτερεσ ςτθν Ανατολικι 
Αττικι: αυτι του ΜΕΜΑ. Ενόσ ςυλλόγου που ζχει γράψει τθ δικι του ιςτορία 
ςτα ακλθτικά και πολιτιςτικά δρϊμενα τθσ περιοχισ και ετοιμάηεται να το 
ξανακάνει. ’ αυτι τθν προςπάκεια, κζλουμε δίπλα αξιόπιςτουσ ςυνεργάτεσ 
και δυνατοφσ ςυμμάχουσ, οι οποίοι κα ζχουν τθν ευκαιρία να επωφελθκοφν 
από τθ ςφνδεςι του με το όνομα του ΜΕΜΑ και του Μαρακϊνα. 

 
  Η ιςτορία και οι επιτυχίεσ του υλλόγου κακϊσ και τα νζα, πολφ ςτακερά και 

ελπιδοφόρα βιματα που γίνονται τα τελευταία 4 χρόνια, αποτελοφν 
αναμφίβολα τθν κορυφαία ευκαιρία ανταποδοτικι προβολι και ανάδειξθ για 
κάκε brand που δραςτθριοποιείται ςτθν περιοχι του Μαρακϊνα, αλλά και 
ολόκλθρθ τθ Αττικι. θμαντικζσ παρεμβάςεισ εξυγίανςθσ και ανάπτυξθσ 
πραγματοποιικθκαν τα τελευταία 2 χρόνια, που αιτιολογοφν με ςαφινεια τθν 
2θ άνοδο κατθγορίασ ςτα χρονικά του ςυλλόγου αυτι τθ φορά ςτθ Β’ 
κατθγορία, κακϊσ και τθ μεγάλθ ανάπτυξθ των τμθμάτων υποδομισ ςε 
Μπάςκετ, Βόλεϊ, Ρυκμικι και Παραδοςιακοφσ χοροφσ.  

 
 Η καταπλθκτικι πορεία τθσ ανδρικισ ομάδασ μπάςκετ ςτθ Γ’ κατθγορία, αλλά 

κυρίωσ θ άνοδοσ τθσ ςτθν Β’ κατθγορία αναδεικνφουν τθν προοπτικι που 
δθμιουργείται για το μζλλον. Για πρϊτθ φορά θ ανδρικι ομάδα μπάςκετ κα 
παίηει ςε ιςτορικά γιπεδα τθσ Ακινασ και αναμζνουμε ακόμθ μεγαλφτερεσ 
επιτυχίεσ για του χρόνου.  
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                                 Φιλανθρωπική Δράζη 
 
 

 Ο ΜΔΣΜΑ ζπλεξγάδεηαη κε ηε Κηβσηό ηνπ Κόζκνπ θαη 
πξαγκαηνπνηεί αζιεηηθέο θαη θνηλσληθέο δξάζεηο. 

 
 Δίλαη ππεύζπλνο νξγάλσζεο ηνπ εηήζηνπ ηνπξλνπά κπάζθεη ηνπ 

ΟΣΔΚΑ (Οκνζπνλδία Σσκαηείσλ Διιήλσλ Καιαζνζθαηξηζηώλ κε 
Ακαμίδην). 

 
 Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κόλν ην 2018 αγώλα θαηά ηνπ παηδηθνύ 

θαξθίλνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Οιπκπηαθνύ, αγώλα ππέξ ησλ 
ππξόπιεθησλ ζην Μάηη κε ηε βνήζεηα ησλ Βεηεξάλσλ Δζληθήο 
Οκάδαο θαη έρεη πξνζθέξεη ρνξεγίεο ζηα παηδηά ηνπ δήκνπ. 
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 Ο Φξπζόο Φνξεγόο 
ηνπ ζπιιόγνπ, 
αλαιακβάλεη 
ρνξεγηθό παθέην 

ύςνπο 2.000€ 

• Παροσζία ηοσ μεγάλοσ τορηγού  

Κεληξηθή παξνπζία ζε όιεο ηηο εκθαλίζεηο αλδξηθήο νκάδαο 
κπάζθεη θαη ηνπ γπλαηθείνπ βόιετ,  2 ηακπέιεο 2x1, 
απηνθόιιεην ζην θέληξν ηνπ παξθέ, Press Wall, Banners 
Γεπέδνπ, Δθδήισζε παξνπζίαζεο (κε δαπάλε ηνπ ρνξεγνύ)  

Φσζική Παροσζία – Εσρύηερα 

• Παροσζία (λογόησπο μεγάλοσ μεγέθοσς) ζε: 

Αθίζα, Φπιιάδηα, Δηζηηήξηα, Έληππε δηαθήκηζε, Ηκεξνιόγηα 

Ένησπα Δημιοσργικά 

• Παροσζία (λογόησπο μεγάλοσ μεγέθοσς) ζηις κινήζεις μέζω διαδικηύοσ (ΜΕΣΜΑ) 

Γεκηνπξγηθά Social Media, Άξζξα, Γηαθεκηζηηθέο θακπάληεο Facebook / Google, ηνπνζέηεζε κεγάινπ logo 
ζην website ηνπ ζπιιόγνπ (mesma.gr) γηα 1 έηνο. 

Internet* 
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 Οη Δπίζεκνη Φνξεγνί 
ηνπ ζπιιόγνπ, 
αλαιακβάλνπλ 
ρνξεγηθό παθέην 

ύςνπο 1.000€ 

• Παροσζία ζηον εσρύηερο τώρο ηοσ γηπέδοσ 

Δπηκέξνπο παξνπζία ζηηο εκθαλίζεηο ηεο αλδξηθήο νκάδαο 
κπάζθεη θαη βόιετ (πίζσ κέξνο), 1 ηακπέια 2x1, Press Wall, 
Banners Γεπέδνπ, Banner (παξνρήο ηνπ ρνξεγνύ) ζηνλ 
επξύηεξν ρώξν δηεμαγσγήο. 

Φσζική Παροσζία – Εσρύηερα 

• Παροσζία (λογόησπο μεζαίοσ μεγέθοσς) ζε: 

Αθίζα, Φπιιάδηα, Δηζηηήξηα, Έληππε δηαθήκηζε, Ηκεξνιόγηα 

Ένησπα Δημιοσργικά 

• Παροσζία (λογόησπο μεζαίοσ μεγέθοσς) ζηις κινήζεις μέζω διαδικηύοσ (ΜΕΣΜΑ) 

Γεκηνπξγηθά Social Media, Άξζξα, Γηαθεκηζηηθέο θακπάληεο Facebook / Google, ηνπνζέηεζε κεζαίνπ logo ζην 
website ηνπ ζπιιόγνπ (mesma.gr) γηα 1 έηνο. 

Internet* 
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 Οη Δπίζεκνη Φνξεγνί 
ηνπ ζπιιόγνπ, 
αλαιακβάλνπλ 
ρνξεγηθό παθέην 

ύςνπο 650€ 

• Παροσζία ζηον εσρύηερο τώρο ηοσ γηπέδοσ 

Μηθξή παξνπζία ζηηο εκθαλίζεηο ηεο αλδξηθήο νκάδαο 
κπάζθεη θαη βόιετ (κπξνζηά ζην ζνξηο), 1 ηακπέια 2x1, 
Press Wall, Banners Γεπέδνπ, Banner (παξνρήο ηνπ 
ρνξεγνύ) ζηνλ επξύηεξν ρώξν δηεμαγσγήο. 

Φσζική Παροσζία – Εσρύηερα 

• Παροσζία (λογόησπο μεζαίοσ μεγέθοσς) ζε: 

Αθίζα, Φπιιάδηα, Δηζηηήξηα, Έληππε δηαθήκηζε, Ηκεξνιόγηα 

Ένησπα Δημιοσργικά 

• Παροσζία (λογόησπο μεζαίοσ μεγέθοσς) ζηις κινήζεις μέζω διαδικηύοσ (ΜΕΣΜΑ) 

Γεκηνπξγηθά Social Media, Άξζξα, Γηαθεκηζηηθέο θακπάληεο Facebook / Google, ηνπνζέηεζε κεζαίνπ logo ζην 
website ηνπ ζπιιόγνπ (mesma.gr) γηα 1 έηνο. 

Internet* 
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 Οη Φνξεγνί ηνπ 
ζπιιόγνπ, 
αλαιακβάλνπλ 
ρνξεγηθό παθέην 

ύςνπο 500€ 
• Παροσζία ζηον εσρύηερο τώρο ηοσ γηπέδοσ 

Τακπέια 2x1, Press Wall 

Φσζική Παροσζία – Εσρύηερα 

• Παροσζία (λογόησπο μικρού μεγέθοσς) ζε: 

Αθίζα, Φπιιάδηα, Δηζηηήξηα, Ηκεξνιόγηα 

Ένησπα Δημιοσργικά 

• Παροσζία (λογόησπο μικρού μεγέθοσς) ζηις κινήζεις μέζω διαδικηύοσ (mesma.gr) 

Γεκηνπξγηθά Social Media, Γηαθεκηζηηθέο θακπάληεο Facebook / Google, ηνπνζέηεζε κηθξνύ logo ζην website 
ηνπ ζπιιόγνπ (mesma.gr) γηα 1 έηνο. 

 

Internet 
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 Οη Υπνζηεξηθηέο 
ηνπ ζπιιόγνπ, 
αλαιακβάλνπλ 
ρνξεγηθό παθέην 

ύςνπο 150€ 

• Παροσζία (λογόησπο μικρού μεγέθοσς) ζηις κινήζεις μέζω 
διαδικηύοσ (mesma.gr) 

Γεκηνπξγηθά Social Media, Γηαθεκηζηηθέο θακπάληεο Facebook / Google, 
ηνπνζέηεζε κηθξνύ logo ζην website ηνπ ζπιιόγνπ (mesma.gr) γηα 1 
έηνο. 

 

Internet 

• Παροσζία (λογόησπο μικρού μεγέθοσς) ζε: 

Αθίζα, Φπιιάδηα, Δηζηηήξηα, Ηκεξνιόγηα 

 

Ένησπα δημιοσργικά 
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Press Wall  Εμφανίςεισ Αθλητών 



Ταμπέλεσ 2,5x5 Αφίςεσ-Ειςιτήρια 
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 Ταμπέλεσ 2x1  Αυτοκόλλητο παρκέ 
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Mesma.gr facebook.com/μεζμα youtube.com/channel/μεζμα 

i instagram.com/mesma.gr 

Στοιχεία επικοινωνίας 
info@mesma.gr  

6979186608 
  


