


Το Greece Race for the Cure®

Τo 1980 στο Dallas του Texas, US η Nancy αποχαιρετά 

την αδελφή της, Susan, με την υπόσχεση ότι θα έκανε τα 

πάντα για να σταματήσει τον καρκίνο του μαστού. Στη 

βάση αυτού του οράματος ιδρύθηκε το 1982 η οργάνωση 

Susan G. Komen® και το 1983 πραγματοποιήθηκε το

πρώτο Race for the Cure®, κάνοντας την αρχή για μία 

παγκόσμια κινητοποίηση ενάντια στον καρκίνο του 

μαστού.

Σήμερα το Race for the Cure® είναι θεσμός, αποτελεί τη 

μεγαλύτερη διοργάνωση παγκοσμίως για την 

ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού 

και πραγματοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο, 

συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο πάνω από 1 

εκατομμύριο συμμετέχοντες που τρέχουν ή περπατούν 

για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, 

συμβάλλοντας καθένας με τον δικό του τρόπο στον 

παγκόσμιο αγώνα ενάντια στη νόσο.

Στην Ελλάδα από το 2009 το Greece Race for the 

Cure® διοργανώνεται ετησίως από τον Πανελλήνιο 

Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», 

με την έγκριση της Susan G. Komen® και ως ιδρυτικό 

μέλος της οργάνωσης Think Pink Europe®.

Από τον πρώτο αγώνα, με 5.000 συμμετέχοντες το 

Greece Race for the Cure® κατάφερε το 2015 να γίνει και 

να παραμείνει το δεύτερο σε μέγεθος Race for the 

Cure® σε ολόκληρο τον κόσμο, φτάνοντας ακόμα και 

τους 40.000 συμμετέχοντες, ενώ παραμένει σταθερά η 

μεγαλύτερη και πιο δημοφιλής διοργάνωση με κοινωνικό 

σκοπό στη χώρα μας! 

Κάθε χρόνο το Greece Race for the Cure®

υποδέχεται άνδρες, γυναίκες και παιδιά 

που συμμετέχουν με διάφορους τρόπους για 

να ενημερωθούν και να διαδώσουν το 

μήνυμα της πρόληψης του καρκίνου του 

μαστού, να υποσχεθούν πως θα 

φροντίζουν τον εαυτό τους, να τιμήσουν τα 

αγαπημένα τους πρόσωπα, να 

γιορτάσουν με τις survivors την ίδια τη 

ζωή.

Ως συμμετέχοντες τρέχουν ή περπατούν, 

ως εθελοντές βοηθούν στη διεξαγωγή της 

διοργάνωσης, ως υποστηρικτές

συμβάλλουν εμπράκτως στον σκοπό και το 

έργο που το «Άλμα Ζωής» εδώ και 35 

χρόνια επιτελεί, ως συνεργάτες δίνουν τον 

καλύτερό τους εαυτό για την άρτια 

διεξαγωγή του αγώνα, ενώ ως διοργανωτές

φροντίζουν για την επιτυχία και την 

ασφάλειά του.

Από όποια θέση, ωστόσο, κι αν συμμετέχει 

κανείς, τα σημαντικότερα συστατικά του 

Greece Race for the Cure® είναι τα 

συναισθήματα που δημιουργεί και η 

έμπνευση που προσφέρει για να 

συνεχίζουμε.

Χαρά, συγκίνηση, αισιοδοξία, ελπίδα, 

δύναμη, υπερηφάνεια είναι μόνο λίγα από 

αυτά.

https://www.komen.org/
https://www.thinkpinkeurope.org/en/


Τι καταφέρνουμε μέσα από το 

Greece Race for the Cure® 2022
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Εκπαιδευτικό 

workshop ιατρών 

στις δεξιότητες 

επικοινωνίας 

με την ασθενή

Πρόγραμμα 

Ενημέρωσης σε 
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Δήμους & Φορείς

Καμπάνια 

Πρόληψης 
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Καρκίνο του Μαστού

Πρόγραμμα 
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Κλινικού Ελέγχου
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Προγράμματα 

που 
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έσοδα του

2022

Μετασχηματίζουμε 

τα καθαρά έσοδά της 

διοργάνωσης 

(χορηγίες, δωρεές, μέρος του 

αντιτίμου των συμμετοχών) *
σε προγράμματα

για τη στήριξη της γυναίκας που 

νοσεί και την έγκυρη ενημέρωση 

κάθε γυναίκας για την πρόληψη

του καρκίνου του μαστού! 

Για λόγους πλήρους 

διαφάνειας, το «Άλμα Ζωής» 

υπόκειται σε τακτικό 

διαχειριστικό οικονομικό 

έλεγχο από την εταιρεία 

*



Το Greece Race for the Cure® 2022 
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Το Greece Race for the Cure® 2022 

σε εικόνες

https://youtu.be/MaibUeuNaxE
https://youtu.be/MaibUeuNaxE


Τo 2022 το Greece Race for the Cure® επανήλθε 

δυναμικά!

Η ανταπόκριση του κόσμου μας έδειξε πως τίποτα δεν 

μπορεί να σταματήσει όποιον /όποια θέλει να αποδείξει 

πως μόνο μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του 

μαστού.

Είτε βρέθηκαν στο Ζάππειο και συμμετείχαν στη live

διοργάνωση, είτε συμμετέχοντας στο digital κομμάτι της 

από όποιο μέρος κι αν βρίσκονταν, το κοινό μας 

ανταποκρίθηκε με ασυγκράτητο ενθουσιασμό στο 

κάλεσμά μας για μία ακόμα χρονιά. 

Ακόμα και μετά την εξάντληση των υλικών της 

διοργάνωσης, άνθρωποι από ολόκληρη την Ελλάδα 

συνέχιζαν να κάνουν την εγγραφή ή/και τη δωρεά τους, 

με αποτέλεσμα οι εγγραφές μας να αγγίξουν τις 32.500! 

Φυσικά, αυτό είναι ένα από τα βασικά συστατικά που μας 

δίνει δύναμη και μας κάνει να συνεχίζουμε να 

υπηρετούμε δυναμικά τον σκοπό για τον οποίο ως 

σύλλογος ασθενών υπάρχουμε!

Το Greece Race for the Cure® 2023

Live @Ζάππειον, Αθήνα + digital από οπουδήποτε

Τo Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 1 Οκτωβρίου

το Greece Race for the Cure® θα είναι για 15η συνεχή 

χρονιά στο Ζάππειο! 

Για μια ακόμα φορά θα φορέσουμε το μπλουζάκι μας και θα 

συναντηθούμε εκεί για να κατακλύσουμε τους δρόμους της 

Αθήνας και, τρέχοντας ή περπατώντας, μόνοι ή μαζί με τους 

αγαπημένους μας, να υπενθυμίσουμε τόσο σε εμάς, όσο και 

σε κάθε γυναίκα πως συνεχίζουμε και μετά τον καρκίνο του 

μαστού και πως η πρόληψη είναι το μόνο που μπορεί να 

μας σώσει τη ζωή.

Παράλληλα, για όσους δεν βρίσκονται στην Αθήνα, θα 

υπάρχει η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως συμμετοχής στη 

διοργάνωσή μας. Όπου και να βρισκόμαστε την ημερομηνία 

αυτή, μπορούμε να φορέσουμε το μπλουζάκι μας και να 

αφιερώσουμε τη δραστηριότητά μας στον αγώνα ενάντια 

στον καρκίνο του μαστού, να μοιραστούμε διαδικτυακά την 

εμπειρία μας και να υποστηρίξουμε την υγεία κάθε 

γυναίκας μέσα από το έργο του «Άλμα Ζωής» για μία 

ακόμη χρονιά! 

Μείνετε συντονισμένοι για τις ανακοινώσεις μας:

Μετά από σχεδόν 3 χρόνια διαχείρισης μιας εξαιρετικά 

δύσκολης και απαιτητικής συγκυρίας που έφερε στις ζωές μας 

η πανδημία, η ανάγκη για υιοθέτηση συμπεριφορών πρόληψης

αναδείχτηκε ως πιο αναγκαία από ποτέ.

Τα ιατρικά δεδομένα δείχνουν πως ο καρκίνος του μαστού 

παραμένει η συχνότερα διαγνωσμένη μορφή καρκίνου τόσο 

στον γυναικείο, όσο και στον γενικό πληθυσμό και η 

συχνότερη αιτία θανάτου λόγω καρκίνου στον κόσμο.

1 στις 7 γυναίκες θα νοσήσει με καρκίνο μαστού σε 

κάποια φάση της ζωής της.

Ο καρκίνος του μαστού παραμένει εδώ και συνεχίζει σταθερά 

να απειλεί την ανθρώπινη ζωή. 

Γι’ αυτό και ο αγώνας μας συνεχίζει να είναι σημαντικός.

Γιατί η πρόληψη στην περίπτωση του καρκίνου του μαστού 

είναι το μόνο που μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές και να 

περιορίσει τη θνησιμότητα από τη νόσο.

Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να συνεχίζουμε.

Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό και φέτος να αποδείξουμε για 

μία ακόμη χρονιά πως μόνο ΜΑΖΙ είμαστε ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ από 

τον καρκίνο του μαστού και πως μόνο ΜΑZΙ καταφέρνουμε 

περισσότερα! 

Υπάρχουν λόγοι που μας 

κάνουν να συνεχίζουμε 

να αγωνιζόμαστε!

https://www.instagram.com/almazois/
https://www.facebook.com/almazois/
https://www.linkedin.com/company/panhellenic-association-of-women-with-breast-cancer-alma-zois/about/
https://greecerace.gr/


Γίνετε μέρος του 

Greece Race for the Cure® 2023

υποστηρίζοντας τον αγώνα μας ενάντια στον καρκίνο του μαστού, 

βοηθάτε να μειωθεί ο αντίκτυπος της νόσου και επενδύετε στο να 

σωθούν ανθρώπινες ζωές, φροντίζοντας για το καλό όλων μας -αφού 

κάθε άνθρωπος έχει τουλάχιστον μία γυναίκα στη ζωή του που να 

αγαπάει και να νοιάζεται! 

γίνεστε μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης για την ευαισθητοποίηση 

για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα και μίας από τις 

μεγαλύτερες στον κόσμο, αλλά και της μεγαλύτερης διοργάνωσης με 

κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα, που στη συνείδηση του ελληνικού κοινού 

είναι συνυφασμένη με τη χαρά της ζωής!  

συμβάλλετε εμπράκτως στη συγκέντρωση πόρων για το σκοπό 

και το έργο του «Άλμα Ζωής», αφού τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης 

χρηματοδοτούν την υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των 

προγραμμάτων του Συλλόγου για μία ολόκληρη χρονιά! 

συνδέετε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της εταιρείας σας με τον στόχο 

3 

των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Ο.Η.Ε. 

(SDG 3.Good Health & Wellbeing /Υγεία & Ευημερία)!

το GRFTC® αποτελεί μία ιδανική ευκαιρία για:

έμπρακτη προσφορά στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητάς τους

σύνδεση με έναν σκοπό που αφορά άμεσα όλες τις γυναίκες και έμμεσα όλους μας

σύνδεση με έναν οργανισμό που υπηρετεί τον σκοπό με σοβαρότητα, επιστημονικές μεθόδους 

και διαφάνεια εδώ και 35 συνεχή χρόνια

σύνδεση με ένα καθιερωμένου event που, ενώ λειτουργεί ως καμπάνια ευαισθητοποίησης για 

το καλό όλων, καταφέρνει να συγκεντρώσει πόρους που επιστρέφουν και πάλι στο κοινό καλό 

με τη μορφή επιστημονικών προγραμμάτων

δημιουργία μίας ισχυρής, διαρκούς και αποδοτικής συνεργασίας, από εκείνες που το «Άλμα 

Ζωής» συνηθίζει να δημιουργεί

να δείξουν στο κοινό πως ενδιαφέρονται εμπράκτως

να ξεχωρίσουν στο κομμάτι ενδιαφέροντος της αγοράς τους 

brand visibility, brand recognition, brand awareness

στοχευμένη προβολή στο κοινό /τα κοινά ενδιαφέροντος

ουσιαστική επικοινωνία και διάδραση στη βάση ενός σκοπού που μας αφορά όλους

engagement κοινού ενδιαφέροντος για θετικό branding-through-association

να λανσάρουν με επιτυχία ένα νέο προϊόν ή/και μία νέα καμπάνια -ή και αυτά σε συνδυασμό

να διαδώσουν το μήνυμά τους, δείχνοντας στον αποδέκτη εμπράκτως το ενδιαφέρον τους 

καταφέρνουν:

Δείτε τους χορηγούς μας 

στο GRFTC® 2022!

https://greecerace.gr/%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%bf%ce%af/


Greece Race for the Cure® 2023: 

τα χορηγικά πακέτα συνοπτικά

ΧΟΡΗΓΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΔΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΧΟΡΗΓΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΜΕΓΑΣ
1 

(αποκλειστική)

Συνδεθείτε απόλυτα με τη διοργάνωση και τον σκοπό μας!
Μέγιστη (και σε πολλά πεδία αποκλειστική) προβολή @υλικά της διοργάνωσης, @Race campaign 

και μέγιστη παρουσία @GRFTC® expo

@Καμπάνια GRFTC® (αφίσα, Race website, Δελτία Τύπου, newsletters, Sponsors’ newsletter, special newsletter, 

SoMe, AZ’s email signature, AZ website, Media kits, Race kits, Race pick-up point, AZ website απολογιστικά, 

απολογισμός 2023) 

@Race T-shirts (περιπατητών, Δρομέων, Μικρών Δρομέων -μπροστά)

@GRFTC® expo Ζάππειον (επιλογή θέσης, περίπτερο, σκηνή, αψίδα, λάβαρα, διαδρομή, τοποθέτηση branded 

υλικών)

€30.000 +ΦΠΑ

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
max.2 (πολλαπλή 

αλφαβητική)

Premium σύνδεση με τη διοργάνωση και τον σκοπό μας!
Premium προβολή @υλικά της διοργάνωσης, @Race campaign και διακεκριμένη παρουσία 

@GRFTC® expo

@Καμπάνια GRFTC® (αφίσα, Race website, Δελτία Τύπου, newsletters, Sponsors’ newsletter, special newsletter, 

SoMe, Media kits, Race kits, Race pick-up point, AZ website απολογιστικά, απολογισμός 2023) 

@Race T-shirts (περιπατητών -πίσω)

@GRFTC® expo Ζάππειον (περίπτερο, τοποθέτηση branded υλικών)

€20.000 +ΦΠΑ

ΔΡΟΜΕΩΝ 

(ειδική κατηγορία)
1 

(αποκλειστική)

Συνδεθείτε αποκλειστικά με τους δρομείς της διοργάνωσής μας!
Αποκλειστική προβολή @υλικά των Δρομέων, @Race campaign (πεδίο “Δρομείς”) και premium 

παρουσία @GRFTC® expo

@Καμπάνια GRFTC® (Race website, Δελτία Τύπου, newsletters, Sponsors’ newsletter, special newsletter, SoMe, 

Media kits, Race kits, Race pick-up point, AZ website απολογιστικά, απολογισμός 2023) 

@Race T-shirts (Δρομέων -πίσω)

@GRFTC® expo Ζάππειον (περίπτερο, τοποθέτηση branded υλικών)

€15.000 +ΦΠΑ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ
max.16

(πολλαπλή αλφαβητική)

Συνδεθείτε δυναμικά με τη διοργάνωση και τον σκοπό μας!
Δυναμική προβολή @υλικά της διοργάνωσης, @Race campaign και παρουσία @GRFTC® expo

@Καμπάνια GRFTC® (αφίσα, Race website, Δελτία Τύπου, newsletters, Sponsors’ newsletter, SoMe, Media kits, 

Race kits, Race pick-up point, AZ website απολογιστικά, απολογισμός 2023) 

@Race T-shirts (περιπατητών -πίσω)

@GRFTC® expo Ζάππειον (περίπτερο ή μέρος Τείχους Ευχών, τοποθέτηση branded υλικών)

€12.000 +ΦΠΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
max.8 (πολλαπλή 

αλφαβητική)

Ξεχωριστή σύνδεση με τη διοργάνωση και τον σκοπό μας!
Προβολή @επιλεγμένα υλικά της διοργάνωσης, @Race campaign και παρουσία @GRFTC® expo

@Καμπάνια GRFTC® (Race website, Δελτία Τύπου, newsletters, Sponsors’ newsletter, SoMe, Media kits, Race kits, 

Race pick-up point, AZ website απολογιστικά, απολογισμός 2023) 

@GRFTC® expo Ζάππειον (περίπτερο ή μέρος Τείχους Ευχών, τοποθέτηση branded υλικών)
€8.000 +ΦΠΑ

ΠΡΟΛΗΨΗΣ

(ειδική κατηγορία)
1 

(αποκλειστική)

Προσδεθείτε δυναμικά στο “άρμα” μας για τη διάδοση του μηνύματος της πρόληψης 

του καρκίνου του μαστού!
Αποκλειστική σύνδεση με τη διάδοση του μηνύματος της πρόληψης και τους Εθελοντές 

Πρόληψης, προβολή @Race campaign (πεδίο “Πρόληψη”) και παρουσία στο περίπτερο 

ΠΡΟΛΗΨΗ του «Άλμα Ζωής» @GRFTC® expo

@Καμπάνια GRFTC® (Race website, Δελτία Τύπου, newsletters, Sponsors’ newsletter, special newsletter, SoMe, 

Media kits, Race kits, Race pick-up point, AZ website απολογιστικά, απολογισμός 2023) 

@Race T-shirts (Εθελοντών Πρόληψης-πίσω)

@GRFTC® expo Ζάππειον (περίπτερο ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΖ, τοποθέτηση branded υλικών)

€7.000 +ΦΠΑ

SURVIVORS 

(ειδική κατηγορία)
1 

(αποκλειστική)

Συνδεθείτε αποκλειστικά με τις Survivors καρκίνου μαστού που συμμετέχουν στη 

διοργάνωσή μας!
Αποκλειστική σύνδεση με κάθε Survivor καρκίνου μαστού, προβολή @Race campaign (πεδίο 

“Survivors”) και παρουσία στο κεντρικό περίπτερο ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ @GRFTC® expo

@Καμπάνια GRFTC® (Race website, Δελτία Τύπου, newsletters, Sponsors’ newsletter, special newsletter, SoMe, 

Media kits, Race kits, Race pick-up point, AZ website απολογιστικά, απολογισμός 2023) 

@Race T-shirts (Survivors -πίσω)

@GRFTC® expo Ζάππειον (κεντρικό περίπτερο ΑΖ, τοποθέτηση branded υλικών)

€7.000 +ΦΠΑ

ΜΙΚΡΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 

(ειδική κατηγορία)
1 

(αποκλειστική)

Συνδεθείτε αποκλειστικά με τους μικρούς συμμετέχοντες της διοργάνωσής μας!
Αποκλειστική σύνδεση με κάθε μικρό συμμετέχοντα (ηλικίας 3-11), προβολή @Race campaign

(πεδίο “Μικροί Δρομείς”) και παρουσία @GRFTC® expo

@Καμπάνια GRFTC® (Race website, Δελτία Τύπου, newsletters, Sponsors’ newsletter, special newsletter, SoMe, 

Media kits, Race kits, Race pick-up point, AZ website απολογιστικά, απολογισμός 2023) 

@Race T-shirts (Μικρών Δρομέων -πίσω)

@GRFTC® expo Ζάππειον (περίπτερο, τοποθέτηση branded υλικών)

€7.000 +ΦΠΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

(ειδική κατηγορία)
1 

(αποκλειστική)

Συνδεθείτε αποκλειστικά με τους Εθελοντές της διοργάνωσής μας και την έννοια του 

εθελοντισμού!
Αποκλειστική σύνδεση με τους Εθελοντές της διοργάνωσης, προβολή @Race campaign (πεδίο 

“Εθελοντές”) και παρουσία στο περίπτερο ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ του «Άλμα Ζωής» @GRFTC® expo

@Καμπάνια GRFTC® (Race website, Δελτία Τύπου, newsletters, Sponsors’ newsletter, special newsletter, SoMe, 

Media kits, Race kits, Race pick-up point, AZ website απολογιστικά, απολογισμός 2023) 

@Race T-shirts (Εθελοντές -πίσω)

@GRFTC® expo Ζάππειον (περίπτερο Εθελοντών ΑΖ, τοποθέτηση branded υλικών)

€7.000 +ΦΠΑ

BABY RUNNERS 

(ειδική κατηγορία)
1 

(αποκλειστική)

Συνδεθείτε αποκλειστικά με τους πολύ μικρούς συμμετέχοντες της διοργάνωσής μας!
Αποκλειστική σύνδεση με κάθε μωρό συμμετέχοντα (ηλικίας 0-2), προβολή @Race campaign

(πεδίο “Baby Runners”) και παρουσία @GRFTC® expo

@Καμπάνια GRFTC® (Race website, Δελτία Τύπου, newsletters, Sponsors’ newsletter, special newsletter, SoMe, 

Media kits, Race kits, Race pick-up point, AZ website απολογιστικά, απολογισμός 2023) 

@Race T-shirts (Baby Runners-πίσω)

@GRFTC® expo Ζάππειον (περίπτερο, τοποθέτηση branded υλικών)

€6.000 +ΦΠΑ



PET RUNNERS 

(ειδική κατηγορία)
1 

(αποκλειστική)

Συνδεθείτε αποκλειστικά με τους τετράποδους συμμετέχοντες της διοργάνωσής μας!
Αποκλειστική σύνδεση με τετράποδους συμμετέχοντες της διοργάνωσης, προβολή @Race 

campaign (πεδίο “Pet Runners”) και παρουσία @GRFTC® expo και @διαδρομές αγώνα

@Καμπάνια GRFTC® (Race website, Δελτία Τύπου, newsletters, Sponsors’ newsletter, SoMe, Media kits, Race kits, 

Race pick-up point, AZ website απολογιστικά, απολογισμός 2023) 

@Race wearables (Pet Runners)

@GRFTC® expo Ζάππειον (περίπτερο, τοποθέτηση branded υλικών, διαδρομές)

€6.000 +ΦΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ
max.8 

(πολλαπλή αλφαβητική)

Σύνδεση με τη διοργάνωση και τον σκοπό on-the-spot!
Προβολή @Race campaign και παρουσία @GRFTC® expo

@Μέρος Καμπάνιας GRFTC® (Race website, Δελτία Τύπου, newsletters, Sponsors’ newsletter, SoMe, Media kits, 

Race kits, Race pick-up point, AZ website απολογιστικά, απολογισμός 2023) 

@GRFTC® expo Ζάππειον (περίπτερο ή μέρος Τείχους Ευχών, τοποθέτηση branded υλικών στο περίπτερο μόνο)
€5.000 +ΦΠΑ

SIGNAGE SPONSOR
max.3 

(πολλαπλή αλφαβητική)

Δώστε το “παρών” στο Ζάππειο.
Παρουσία @GRFTC® expo με logo @υλικά σήμανσης Race το διήμερο της διοργάνωσης και 

παρουσία @Race campaign απολογιστικά

@Μέρος Καμπάνιας GRFTC® (Race website απολογιστικά, απολογιστικό Δελτίο Τύπου, απολογιστικό newsletter, 

AZ website απολογιστικά) 

@GRFTC® expo Ζάππειον (branded υλικά σήμανσης)
€3.000 +ΦΠΑ

ΗΜΕΡΑΣ 

/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
max.3

(πολλαπλή αλφαβητική)

Δώστε το “παρών” στο Ζάππειο.
Παρουσία @GRFTC® expo την ημέρα της διοργάνωσης και παρουσία @Race campaign 

απολογιστικά

@Μέρος Καμπάνιας GRFTC® (Race website απολογιστικά, απολογιστικό Δελτίο Τύπου, απολογιστικό newsletter, 

AZ website απολογιστικά) 

@GRFTC® expo Ζάππειον (περίπτερο ή έντυπο ή μέρος Τείχους Ευχών)
€3.000 +ΦΠΑ

PROMOTION #1

απεριόριστο (πολλαπλή 

αλφαβητική)

Επικοινωνήστε το μήνυμα, την ενέργεια, το προϊόν σας στο κοινό της διοργάνωσης!
Σας δίνουμε τη δυνατότητα τοποθέτησης προωθητικού υλικού (έντυπο, κουπόνι, δείγμα 

προϊόντος, branded αντικείμενο) @Race Kits των συμμετεχόντων στη διάρκεια των παραλαβών 

του Σεπτεμβρίου! Επιλέξτε πακέτο αναλόγως της ποσότητας του προς διάθεση υλικού.

@Μέρος Καμπάνιας GRFTC® (Race kits, Race pick-up point, Race website απολογιστικά, απολογιστικό Δελτίο 

Τύπου, απολογιστικό newsletter, AZ website απολογιστικά)

*χορηγική προβολή ίδια για όλους τους promo χορηγούς, διαφοροποίηση μόνο ως προς την ποσότητα του promo 

υλικού που θα διατεθεί από τον Χορηγό 

€2.500 +ΦΠΑ

PROMOTION #2 €2.000 +ΦΠΑ

PROMOTION #3 €1.500 +ΦΠΑ

PROMOTION #4 €1.000 +ΦΠΑ

PROMOTION #5 €500 +ΦΠΑ

ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ
απεριόριστο (πολλαπλή 

αλφαβητική) Δηλώστε το “παρών” στη διοργάνωσή μας με τη μικρότερη χορική συμμετοχή!
Στόχος η ελάχιστη χορηγική προβολή μέσω της ελάχιστης οικονομικής ενίσχυσης του σκοπού και 

του έργου του «Άλμα Ζωής» μέσω της διοργάνωσης

@Μέρος Καμπάνιας GRFTC® (Race website, απολογιστικό Δελτίο Τύπου, απολογιστικό newsletter, AZ website

απολογιστικά) 

€1.000 +ΦΠΑ

ΜΙΚΡΟΣ 

ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ
απεριόριστο (πολλαπλή 

αλφαβητική)
€500 +ΦΠΑ

ΕΙΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ αναλόγως αναγκών 
Στηρίξτε τη διοργάνωση αναλαμβάνοντας τη χορηγική κάλυψη κάποιας ανάγκης της σε επίπεδο ειδών ή υπηρεσιών!
Στόχος: η κάλυψη κάποιου λειτουργικού εξόδου της διοργάνωσης για είδη ή υπηρεσίες με ανταποδοτική χορηγική προβολή @Race campaign (πεδίο “ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΙΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”), αναλόγως κλίμακας κάλυψης ανάγκης (πλήρης 

χορηγία, μερική χορηγία). Ανταποδοτικά αναλόγως παροχών.

Greece Race for the Cure® 2023: 

τα χορηγικά πακέτα συνοπτικά

ΧΟΡΗΓΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΔΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΧΟΡΗΓΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ



Άλλοι τρόποι για να γίνετε μέρος 

του Greece Race for the Cure® 

Δημιουργήστε 

τη δική σας

ΟΜΑΔΑ

Επιλέξτε

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΗΤΑ

Επικοινωνήστε 

τη 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
σας

Οργανώστε μία 

ΔΡΑΣΗ 

FUNDRAISING

Γίνετε 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
του Race

Φιλοξενήστε 

ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ 

RACE στον 

χώρο σας

Πραγματοποιήστε 

μία CRM 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η επιτυχία είναι στο 

«η ισχύς εν τη ενώσει»!
μα     ί

Οικογένεια, 

φίλοι, συνάδελφοι, 

γνωστοί, ακόμη και το 

κατοικίδιό σας, 

όλοι χωράνε 

στην ομάδα σας! 

Δημιουργήστε την, 

δώστε της το όνομα 

που σας αρέσει 

και συντονιστείτε 

για τον χρόνο, 

το μέρος και τον τρόπο 

συμμετοχής σας 

στη διοργάνωσή μας!

Κάντε την παρουσία σας 

στον αγώνα μας ακόμα 

πιο δυναμική, 

επικοινωνώντας την!

Όπου και αν βρίσκεστε, 

όπως κι αν συμμετέχετε, 

μοιραστείτε την 

εμπειρία σας, 

δημιουργώντας και 

κοινοποιώντας το υλικό 

σας και διαδίδοντας το 

μήνυμα της πρόληψης 

μαζί μας!

Η διοργάνωσή μας δεν 

θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί 

χωρίς την πολύτιμη 

συμβολή των 

εθελοντών της. 

Μπορείτε να γίνετε κι 

εσείς ένας από αυτούς, 

αναλόγως διάθεσης και 

χρόνου!

Και αυτό δεν σας 

αποκλείει από το να 

συμμετάσχετε, αφού 

μπορείτε να τα 

συνδυάσετε και τα δύο! 

Αρκετές εταιρείες σχεδιάζουν 

και υλοποιούν εμπορικές 

cause-related marketing

ενέργειες

για την ενίσχυση του σκοπού 

και του έργου μας, 

με διάρκεια από μερικές μέρες 

έως και αρκετούς μήνες. 

Κάποιες, μάλιστα, από αυτές, 

είναι ήδη χορηγοί στον αγώνα 

και επιλέγουν τον τρόπο αυτό 

για να δώσουν μεγαλύτερη 

έμφαση στη σύνδεση του 

brand τους με τον σκοπό!

Επιλέξτε πώς θέλετε 

να συμμετάσχετε στη 

διοργάνωσή μας: 

περπατώντας, τρέχοντας, 

κάνοντας τη βόλτα σας, 

κάνοντας τη γυμναστική 

σας, αλλά και με την 

αγαπημένη σας 

δραστηριότητα.

Πού;

Στο κέντρο της Αθήνας 

μαζικά ή από απόσταση, 

στο σπίτι σας, στη φύση, 

στον αγαπημένο σας 

χώρο ή σημείο!

Τα καθαρά έσοδα της 

διοργάνωσης 

προέρχονται από τις 

χορηγίες, τις εταιρικές 

δωρεές, τα αντίτιμα των 

εγγραφών, αλλά και από 

τις ατομικές σας δωρεές.

Θέλετε να υποστηρίξετε

ακόμη περισσότερο τον 

σκοπό και το έργο του 

Συλλόγου μας; 

Διοργανώστε μία δράση 

fundraising! 

Διαδώστε το μήνυμα 

της πρόληψης μέσα από 

τη διοργάνωση μαζί 

μας, φιλοξενώντας υλικά 

επικοινωνίας της. 

Σε φυσικό χώρο 

(αφίσα, έντυπα) και

σε web περιβάλλον 

(web banners) ή ακόμη 

και με τους δύο 

τρόπους!

Connect Engage CareShare

Spread 

the 

word
GiveDo

https://almazois.gr/dorea/
https://greecerace.gr/volunteers-registration/
https://almazois.gr/support/
https://greecerace.gr/race-teams/


Σοφία Τσιβιτζή 
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, 

Συνεργασιών & Χορηγιών

Τ. +30 210 4180006 (εσωτ. 21)

Ε. stsivitzi@almazois.gr

Χριστιάνα Μήτση 
Υπεύθυνη Επιστημονικών Προγραμμάτων 

& Greece Race for the Cure® Director

Τ. +30 210 4180006 (εσωτ. 18)

E: chmitsi@almazois.gr

Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε μαζί μας 

στο Greece Race for the Cure® 2023!

https://www.instagram.com/almazois/
mailto:stsivitzi@almazois.gr
https://www.facebook.com/almazois/
https://www.linkedin.com/company/panhellenic-association-of-women-with-breast-cancer-alma-zois/about/
https://www.youtube.com/user/AlmaZois
https://greecerace.gr/
mailto:chmitsi@almazois.gr
https://almazois.gr/
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