
Πρόταση Χορηγού Επικοινωνίας

Η Κρήτη φιλοξενεί περήφανα τον 1ο διεθνή αγώνα του World Cycling Tour           
2011- 2012, που διεξάγεται σε 8 χώρες από τη UCI, www.uciworldcyclingtour.com



Προφίλ Διοργάνωσης σε Αριθμούς

800 Επαγγελματίες & Ερασιτέχνες Ποδηλάτες

1200 Συνοδοί – Συγγενείς - Αποστολές Ομάδων

10.000 θεατές καθημερινά κατά μήκος των διαδρομών

3ήμερη EXPO, έκθεση με ποδηλατικά και αθλητικά είδη

Προβολή του αγώνα από τα Μ.Μ.Ε. και την τηλεόραση

Διεθνής προβολή της Κρήτης από τα ποδηλατικά media

2000 αθλητικοί τουρίστες σε χαμηλή τουριστική περίοδο

5ήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων στα Χανιά

H διοργάνωση έχει την αιγίδα των πιο σημαντικών φορέων της Ελληνικής
και διεθνής ποδηλατικής κοινότητας και αγοράς και την καθολική υποστήριξη

από την τοπική κοινωνία και τις περιοχές όπου θα περάσουν οι αγώνες

Διεθνής Ομοσπονδία Ποδηλασίας / UCI Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας

Δήμος Χανίων Δήμος Πλατανιά



Το Cretan Cycling Challenge είναι ο πρώτος αγώνας
που εμπιστεύεται η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας

(www.uciworldcyclingtour.com) στην Ελλάδα, γεγονός που βάζει
τη χώρα στον παγκόσμιο χάρτη της ποδηλασίας.

Ο αγώνας της Κρήτης είναι ο πρώτος qualifier της σειράς 8 αγώνων, που
ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 2012. 

Στην διεθνή αυτή τουρνέ αγώνων συμμετέχουν οι καλύτεροι ερασιτέχνες
και επαγγελματίες ποδηλάτες από όλο τον κόσμο. 

Αποτελεί τη νεότερη τη τάξη παγκόσμια τουρνέ της UCI μετά το εδώ και
χρόνια φημισμένο Cycling Tour των Γύρων Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας

(όπου συμμετέχουν μόνο επαγγελματικές ομάδες και ποδηλάτες).
Τους αγώνες της Κρήτης θα καλύψουν δημοσιογραφικά τα μεγαλύτερα

ποδηλατικά διεθνή και Ελληνικά ΜΜΕ, θα μεταδοθούν εικόνες μοναδικής
ομορφιάς από τις ποδηλατικές διαδρομές στην Κρητική ύπαιθρο. 

Σκοπός της διοργάνωσης είναι να προσελκύσει ερασιτέχνες ποδηλάτες
να αγωνιστούν σε πλαίσιο επαγγελματικών λειτουργιών, να καταστεί

η ποδηλατική ετήσια γιορτή στην Ελλάδα και να είναι μια αφορμή ακόμη
περισσότερα νέα παιδιά να αγαπήσουν την άσκηση μέσω ποδηλάτου.  

Σκοπός της εταιρίας παραγωγής Sport Promotion Hellas είναι
να οργανώνει κάθε χρόνο ένα διεθνή ποδηλατικό αγώνα στην Κρήτη
και να κάνει την Ελλάδα διεθνή προορισμό τουριστών που αγαπούν

το ποδήλατο και αθλητών για προπόνηση

ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

http://www.uciworldcyclingtour.com/


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

14 Οκτωβρίου: Cretan Cycling Challenge ITT Time Trial 24.9 km 
16 Οκτωβρίου: Cretan Cycling Challenge RR Road Race Long 118km
16 Οκτωβρίου: Cretan Cycling Challenge RR Road Race Experience 59km
16 Οκτωβρίου: Young Challenge for Kids 5-12 years old

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

13 Οκτωβρίου: Συνέντευξη Τύπου
14 Οκτωβρίου: Τελετή Έναρξης
14 Οκτωβρίου: Cocktail Party
14 – 16 Οκτωβρίου: Cycle Exhibition
15 Οκτωβρίου: Γιορτές των Δήμων
16 Οκτωβρίου: Τελετή Λήξης



ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟN ΧΟΡΗΓΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πακέτο Φιλοξενίας εκπροσώπων χορηγού στο επίσημο ξενοδοχείο
της διοργάνωσης (1 δωμάτιο, μονόκλινο ή δίκλινο)

Δυνατότητα δειγματοδιανομής προϊόντων / υπηρεσιών

Δυνατότητα έκθεσης προϊόντων / υπηρεσιών

Δυνατότητα πώλησης προϊόντων / υπηρεσιών

Το λογότυπο της εταιρίας σας εμφανίζεται στο επίσημο πρόγραμμα,                
στην αφίσα, στο ενημερωτικό φυλλάδιο

Cocktail party και επίσημα δείπνα κατά τις ειδικές εκδηλώσεις
για τους εκπροσώπους του προμηθευτή

Ειδικές εκπτώσεις στο κλείσιμο δωματίων στο επίσημο ξενοδοχείο

Ανάρτηση banner στην αρχική σελίδα, με link στην εταιρική ιστοσελίδα

Πρόσβαση στη βάση δεδομένων και το φωτογραφικό υλικό

Διενέργεια Διαγωνισμών στους καναταλωτές σας με δώρα τις εγγραφές
Δυνατότητα για διενέργεια διαγωνισμών στο περιοδικό, εφημερίδα, ραδιόφωνο, 
τηλεόραση, ιστοσελίδα, κάνοντας ομαδικές εγγραφές και συμμετοχή
ως ΟΜΑΔΑ SKY (πχ), δηλαδή το όνομα του ΜΜΕ



Επικοινωνία με εταιρία Οργάνωσης / Παραγωγής:

Διεύθυνση Γραφείων: Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105, Ρέθυμνο, ΤΚ 74 100
E-mail: info@sphellas.com, Website: www.sphellas.com, www.uciworldcyclingtour.com
Τηλέφωνο: 28310 57820, Fax: 28310 56698, 
Διευθυντής Διοργάνωσης: Γιώργος Λεβεντάκης

Υπεύθυνος Χορηγιών: Γιώργος Γκουτζιούπας, 699 727 3346, (συναντήσεις στην Αθήνα)
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