










  

Με την χορηγική συμμετοχή της εταιρίας/ομίλου σας μπορείτε να μπείτε και εσείς στην
μεγάλη οικογένεια του Α.Σ.Τ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην απρόσκοπτη
λειτουργία των αθλητικών τμημάτων και την προετοιμασία των αθλητών.

 Στόχος μας είναι ο χορηγός να αποτελέσει μέρος της μεγάλης οικογένειας του Αθλητικού
Συλλόγου  Τυφλών  ΉΦΑΙΣΤΟΣ.  Οι  προκλήσεις  που  αντιμετωπίζουν  καθημερινά  οι
αθλητές  μας  είναι  πολλές,  στοχεύοντας  πάντα  στις  μεγάλες  εγχώριες  και  διεθνείς
αθλητικές  διοργανώσεις.  Ο χορηγός  θα  αποτελέσει  τον  στυλοβάτη  των  προσπαθειών
ώστε όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες.

 



ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΔΩΡΕΑΣ*

          
          Για:

✔ Αγορά αθλητικού εξοπλισμού προσαρμοσμένου στις ανάγκες των αθλητών/τριών με
οπτική αναπηρία για την υποστήριξη των καθημερινών προπονήσεων τους 

✔ Αγορά αθλητικού ρουχισμού (προπόνησης/αγώνων για τις ανάγκες των τμημάτων
γκόλμπολ – στίβου – ποδηλασίας - σκάκι)

✔ Υποστήριξη στην συμμετοχή αθλητών/τριών σε αθλητικές διοργανώσεις

✔ Υποστήριξη στην διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων

✔ Ανακαίνιση χώρου γραφείων

(Δωρεές προς αθλητικά σωματεία εμπίπτουν από 1.1.2020 στις διατάξεις της ΠΟΛ.1010/2.1.2014 περί
μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγούμενων σε αυτά δωρεών)

Ανταποδοτικά οφέλη χορηγικής συνεργασίας

 Ανάρτηση προωθητικού banner στο site www.ast-ifaistos.com και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου

 Προβολή της εταιρίας/φορέα σας σε εκδήλωση για την προώθηση της 
συνεργασίας, αναλόγως του είδους χορηγίας.

 Ανάπτυξη κοινωνικού προφίλ της εταιρίας/ομίλου σας ως υποστηρικτή των 
προσπαθειών των αθλητών με αναπηρίες όρασης.

 Σύνδεση του ονόματος της εταιρίας/ομίλου σας με έμπρακτες δράσεις κοινωνικής 
ευθύνης, στηρίζοντας έναν αμιγώς αθλητικό σύλλογο, πιστό στις ιδέες του υγιούς 
ανταγωνισμού και του Ευ Αγωνίζεσθαι.

http://www.ast-ifaistos.com/


Ο Α.Σ.Τ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ είχε πάντα και συνεχίζει να έχει, ως βασικό στόχο την ενθάρρυνση
των ατόμων με προβλήματα όρασης για την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό, ως ένα
μέσο για την πληρέστερη ισότιμη ένταξή τους και ανέλιξη στο κοινωνικό σύνολο.
Μέσα στους γενικότερους στόχους περιλαμβάνονται:

 Ενημερωτικές  διαλέξεις  σε  σχολεία  για  τα  οφέλη  του  αθλητισμού  και  για  τον
αθλητισμό των ατόμων με αναπηρίες

 Η προσέλκυση νέων ατόμων με προβλήματα όρασης, χωρίς προηγούμενη επαφή με
τον αθλητισμό και η ενθάρρυνσή τους για την συμμετοχή τους σε αυτόν

 Η καθιέρωση του Διεθνούς Tουρνουά Γκόλμπολ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΔΑ, ως θεσμού για
την πόλη της Θεσσαλονίκης και η διοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων και για τα
υπόλοιπα αθλήματα που ο σύλλογος καλλιεργεί

 Η επαφή με αντίστοιχους συλλόγους/φορείς του εξωτερικού
 Η  κατασκευή  πρότυπου  προπονητικού  κέντρου,  προσαρμοσμένου  και  απόλυτα

προσβάσιμου στα άτομα με αναπηρία, στα πρότυπα όμοιων του εξωτερικού, με την
δυνατότητα φιλοξενίας και διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Αθλητικό Σύλλογο Τυφλών Ήφαιστο και τον 
αθλητισμό των ατόμων με αναπηρίες, μαζί με ενδιαφέροντα άλλα στοιχεία, μπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα του συλλόγου www  .  ast  -  ifaistos  .  com καθώς και στο 
www.facebook.com/ifaistos.blind

 

                                                             ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ  

http://www.facebook.com/ifaistos.blind
http://www.astwww.ast--ifaistos.com/

	

