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Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ηρακλείου 1989-2017

Ο Ι.Ο.Η με μια ματιά
Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ηρακλείου δραστηριοποιείται για περισσότερα από 25 έτη στο χώρο του
ναυταθλητισμού.
Με μία οργανωμένη προσπάθεια που ξεκίνησε από την ίδρυση του, πολύ γρήγορα κατάφερε να διευρύνει
τους ορίζοντες του και σήμερα να μπορεί να απευθύνει μια πρόταση άθλησης και ψυχαγωγίας σε ανθρώπους
κάθε ηλικίας, φύλου, επαγγέλματος και οικονομικής κατάστασης.
Απευθυνόμενος στα παιδιά, και ως αθλητικό σωματείο - μέλος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας,
διαθέτει μία αξιόλογη αγωνιστική ομάδα ιστιοπλοΐας τριγώνου στην κατηγορία του παιδικού και εφηβικού
αθλητισμού, και διεκδικεί επάξια επιτυχίες σε περιφερειακά και πανελλήνια πρωταθλήματα, αποτελώντας τον
δυνατότερο ιστιοπλοϊκό όμιλο της Κρήτης και έναν από τους ισχυρότερους στην περιφέρεια νήσων Αιγαίου.
Παράλληλα, υποδέχεται συνεχώς νέους αθλητές ηλικίας 7 ετών και άνω στη σχολή εκμάθησης που διαθέτει.
Απευθυνόμενος στους ενήλικες που αγαπούν τα ταξίδια, τη θάλασσα και τον αθλητισμό σε φυσικό
περιβάλλον, προσφέρει τη δυνατότητα μέσα από σχολές ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας να διδαχτούν
ναυτοσύνη, αρχές διάσωσης και μετεωρολογίας και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται προκειμένου να ταξιδέψουν
ασφαλώς με ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος, είτε ως κυβερνήτες είτε ως μέλη του πληρώματος.
Δίνεται έτσι η ευκαιρία στους νέους ιστιοπλόους όχι μόνο να αποκτήσουν το δίπλωμα ανοικτής θάλασσας,
αλλά και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις γνώσης, παρέας και σκάφους, ώστε να συμμετέχουν σε
ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές και σε αγώνες ανοικτής θάλασσας που διοργανώνει κάθε χρόνο ο όμιλος.
Συγχρόνως με όλες τις παραπάνω εκπαιδευτικές και αθλητικές δραστηριότητες, ο ΙΟΗ φροντίζει να
συσπειρώνει όλα του τα μέλη με τη διοργάνωση κοινωνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, προάγοντας την
ομαδική εργασία και συνεργασία και την κοινωνική συναναστροφή και αποτελώντας έτσι σημείο αναφοράς
για την κοινωνική ζωή των μελών και των οικογενειών τους . Σε μία εποχή που το «στέκι» νοσταλγείται από
τους μεγαλύτερους και λείπει από τους νεότερους, ως μέλος του ΙΟΗ μπορεί κανείς να βρει εκείνο το χώρο
που θα τον εμπνεύσει να δημιουργήσει νέες φιλίες, να απολαύσει τη χαρά της ομαδικής προσπάθειας, να
εκτιμήσει τη φύση και την οικολογία έννοιες απολύτως συνυφασμένες με την ιστιοπλοΐα.
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Αίτημα Υποστήριξης μας για το 2017
Απευθυνόμαστε σήμερα και σε εσάς Αγαπητοί μας συμπολίτες και σας προσκαλούμε να ενταχθείτε και εσείς
στην χορηγική ομάδα του ΙΟΗ για το 2017 με σκοπό την δική σας προβολή αφ’ενός και την σημαντική σας
βοήθεια στην αποστολή μας να “κατεβάσουμε” όσο περισσότερο κόσμο στην θάλασσα και να την “γεμίσουμε
πανιά” όπως αξίζει σε μια Πόλη όπως το Ηράκλειο .

Η πρόταση μας
Ανάρτηση του Πίνακα με τους Υποστηρικτές Εντός του Ομίλου .
Παρουσίαση του λογοτύπου στην ιστοσελίδα μας www.heryc.gr , στην επίσημη σελίδα
μας

στο

www.facebook.com/HeraklionSailingClub

αλλά

και

σε

συνεργαζόμενες

ιστοσελίδες.
Ανάρτηση του Πίνακα με τους Υποστηρικτές Εξωτερικά κατά την διάρκεια των αγώνων.
Διάφορα Προνόμια & Λοιπές διαφημιστικές ειδικές κατασκευές (αυτοκόλλητα,
μουσαμάδες , κλπ).
Δυνατότητα προωθητικών ενεργειών/ εκδηλώσεων με διαγωνισμούς για παιδιά και
ενήλικες,

διαφημιστικά

φυλλάδια,

διανομές

εκπτωτικών

κουπονιών/

λαχνών/

αναμνηστικών δώρων.
Αναγραφή του εταιρικού σήματος στο Backdrop της αίθουσας Τύπου & στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο για τις επίσημες Συνεντεύξεις Τύπου των αγώνων.
Γιατί Υποστηρικτής του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ηρακλείου;
Απόκτηση ενός ολοκληρωμένου πακέτου προβολής.
Ενδυνάμωση εταιρικής φήμης.
Δυνατότητα εμπορικής συνεργασίας που θα αφορά την παραγωγή και διάθεση προϊόντων με το
λογότυπο της εταιρίας & το “event”.
Διευκόλυνση εισαγωγής νέων προϊόντων.
Προβολή της κοινωνικής προσφοράς, του κοινωνικού “προσώπου” και της επίδειξης κοινωνικής
υπευθυνότητας της εταιρίας.
Κόστος
Αναγνωρίζοντας τις δύσκολες στιγμές που περνάμε όλοι μας μειώσαμε στο ελάχιστο δυνατό το κόστος της
υποστήριξης σας που είναι 50 € και περιλαμβάνει και την ετήσια σας συνδρομή . Ως μέλη πλέον του ΙΟΗ θα
επωφελείστε και εσείς από τις εκπτώσεις που θα δώσουν οι υπόλοιποι υποστηρικτές και Χορηγοί .
Βασική προϋπόθεση είναι να προσφέρετε επιπλέον κάποια έκπτωση ή προσφορά σε όλα τα μέλη του
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ηρακλείου διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο την πελατειακή σας βάση με όλα τα μέλη
του ΙΟΗ και αυξάνοντας την επισκεψιμότητα στα καταστήματα / επιχειρήσεις σας .
Με εκτίμηση ,

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΙΟΗ
(Χορηγείται ως προσωρινή απόδειξη πληρωμής)

Μιχάλης Τζανής
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων ΙΟΗ
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Ηράκλειο ___________ 2017

ΑΠΟ: __________________________
ΠΡΟΣ : Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ηρακλείου.
ΥΠΟΨΗ: Δ.Σ.
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αγαπητοί συνεργάτες ,
Κατόπιν της επικοινωνίας μας ,σας ενημερώνουμε ότι επιθυμούμε να ενταχθούμε στην Ομάδα των
Υποστηρικτών σας για φέτος προσφέροντας ____% έκπτωση σε ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ
ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.
Με εκτίμηση,
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση

Υπογραφή – Σφραγίδα Επιχείρησης

Παρακαλούμε για την αποστολή του παρόντος με φαξ ή με email στον ΙΟΗ .
Παράλληλα θα πρέπει να μας αποστείλετε το λογότυπο σας ή μια κάρτα της επιχείρησης σας σε ηλεκτρονική
μορφή και να έχετε εξοφλήσει το αντίτιμο της υποστήριξης με μετρητά ή πιστωτική κάρτα επισκεπτόμενοι
τον Όμιλο μας ή καλώντας μας για ραντεβού αλλά και μέσω τραπεζικού εμβάσματος στην
Παγκρήτια Τράπεζα ΙΒΑΝ GR760870070000000011211694
Τράπεζα Πειραιώς GR5101719120006912139532202
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