
H LG Επίσημος Υποστηρικτής της ΠΑΕ ΑΕΚ 

 
 
H LG Electronics Hellas και η AE ΑΕΚ διοργάνωσαν την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019 κοινή συνέντευξη 
τύπου για να ανακοινώσουν την ανανέωση της χορηγικής συνεργασίας τους και την ανάδειξη της 
εταιρείας ως «Επίσημος Υποστηρικτής» της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020. Η 
συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του κ. Mηνά Λυσάνδρου, Α' Αντιπροέδρου της 
ΠΑΕ ΑΕΚ και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Παναγιώτη Τσιντώτα, τερματοφύλακα της ομάδας, κ. Αντρέ 
Σιμόες, παίκτη της ομάδας και του κ. Άρη Κουτελού, Διευθύνοντος Συμβούλου της LG Electronics. 
 
Η LG ανανέωσε τη χορηγία τόσο της επαγγελματικής ομάδας ποδοσφαίρου όσο και των ακαδημιών του 
συλλόγου. Ο αθλητισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της LG στον οποίο επενδύει 
διαχρονικά ώστε να μεταφέρει στους καταναλωτές τα μηνύματα και τις αξίες που πρεσβεύει ως 
εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, η LG στηρίζει για ακόμα μία σεζόν την ΠΑΕ ΑΕΚ καθώς είναι μία από τις 
σημαντικότερες ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες. Τη νέα αγωνιστική σεζόν και σε όλες τις εγχώριες 
αναμετρήσεις της ομάδας η LG θα προβάλλεται μεταξύ άλλων και στα αγωνιστικά σορτς των αθλητών. 
 
Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας, ο Managing Director της LG Electronics κ. Άρης Κουτελός 
δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς στην LG για τη συνέχεια της συνεργασίας μας με την ΑΕΚ για 
τρίτη χρονιά. Ως LG συνεχίζουμε να επενδύουμε στον αθλητισμό, όχι γιατί προσφέρει θέαμα, αλλά 
γιατί προσφέρει μαθήματα ζωής. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύξαμε και το πρόγραμμα εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης ‘LG Αθλητές του Αύριο’ με σκοπό να μεταφέρουμε τα μηνύματα και τις αξίες που 
πρεσβεύουμε. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε τη χορηγία μας στην ΠΑΕ ΑΕΚ και να την επεκτείνουμε 
με στόχο τόσο για την ΑΕΚ όσο και για την LG την πρώτη θέση».   
 
Επίσης, ο κ. Mηνάς Λυσάνδρου, Α' Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ και Διευθύνων Σύμβουλος με 
εκτελεστικές αρμοδιότητες δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ευχαριστούμε την LG για την πολύ όμορφη 
συνεργασία που έχουμε. Σήμερα ανακοινώνουμε και επίσημα την ανανέωση της χορηγίας για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά. Μία χορηγία που ενισχύεται όταν κρίνεται κι από τις δύο πλευρές ως επιτυχημένη. 
Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι στην ΠΑΕ ΑΕΚ γιατί είμαστε η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που έχουμε 
χορηγό στην κατηγορία που δραστηριοποιείται η LG, η οποία είναι ένα τεράστιο brand. Κλείνοντας, θα 
ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά όλα τα στελέχη της LG για τη συνεργασία και να ευχηθώ η ήδη 
επιτυχημένη συνεργασία να συνδυαστεί και με αγωνιστικές επιτυχίες». 
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