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Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100                                                                                                            Αρ. Πρωτ.:  48 
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Θέμα: Αίτημα  Ποδηλατικού Συλλόγου Λέσβου (ΠΟ.ΣΥ.ΛΕ.) για  χορηγία  στην Αγωνιστική Ομάδα του 

(ΠΟ.ΣΥ.ΛΕΣΒΟΥ). 

Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Λέσβου (ΠΟ.ΣΥ.ΛΕ) ιδρύθηκε το 2015 σαν φυσικό επακόλουθο της Μεγάλης 

αύξησης που είχε η ποδηλασία στη Λέσβο σε κάθε τομέα και λόγω της ανάγκης επίσημης εκπροσώπησης 

των μελών της ποδηλατικής κοινότητας, αποφασίστηκε η ίδρυση του ΠΟΣΥΛΕ.                                                                                                                             

Ο ΠΟΣΥΛΕ δεν είναι επιχείρηση αλλά συλλογικότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου τα μέλη του 

αμισθί και με ανιδιοτέλεια αφιερώνουν τον ελεύθερo χρόνο τους προκειμένου να προωθηθεί η κάθε 

είδους ανάπτυξη της ποδηλασίας, αστική, βουνού, αθλητική, τουριστική κ.α. Ακόμα, διεκδικεί υποδομές 

και προτείνει λύσεις προσπαθώντας να αναδείξει τα προβλήματα που υπάρχουν, προκειμένου να 

διευκολύνεται και να γίνεται ασφαλέστερη η ζωή του ποδηλάτη. Είναι συμπαραστάτης και αρωγός σε 

αυτούς που βοηθούν στην ανάδειξη και ανάπτυξη της ποδηλασίας μέσα από αθλητικές και μη, 

ποδηλατικές διοργανώσεις και δρώμενα.  

Η δράση του συλλόγου είναι πλούσια από τη δημιουργία του έως και σήμερα, έχοντας διοργανώσει, 

υποστήριξη, συμμετέχει, σε πολλές εκδηλώσεις, πορείες, αγώνες, θεματικές βόλτες, μαθήματα 

ποδηλάτου και δράσεις γύρω από το ποδήλατο. Σ’ όλες αυτές τις δράσεις προβάλλονται οι χορηγοί και 

οι υποστηρικτές του. 

Έχει επαφές με την Πολιτεία και τα τμήματά της όπως το Δασαρχείο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την 

δημιουργία ποδηλατικών υποδομών, με την πολιτική προστασία, για την προστασία του περιβάλλοντος 

και των δασών γενικότερα και με τους φορείς του τουρισμού για την ανάπτυξη του ποδηλατικού 

τουρισμού (σε όλες τις μορφές του) στο νησί της Λέσβου. 

Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την ποδηλασία του τόπου μας, είναι η δημιουργία του Αθλητικού 

σωματείου του Συλλόγου το οποίο είναι αναγνωρισμένο από την Ελληνική Ομοσπονδία ποδηλασίας και 

τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού από το 2017. Έχοντας ένα φυτώριο από νέους και ανερχόμενους 

ποδηλάτες και έναν αριθμό αθλητών ποδηλασίας όλων των κατηγοριών.  
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Όλα τα μέλη του συλλόγου είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και την νέα χρονιά 2022, με παρουσία των 

αθλητών μας στις Πανελλήνιες αλλά και εντός των τειχών διοργανώσεις, μία μεγάλη γκάμα από 

εκδηλώσεις και αγώνες για ντόπιους και μη, ανθρώπους μικρούς και μεγάλους, που αγαπάνε το άθλημα.  

Για αυτό το λόγο η ανεύρεση χορηγών είναι επιτακτική ανάγκη για την βοήθεια και εκπλήρωση των 

στόχων του συλλόγου.  

Οι χορηγοί προσφέροντας ένα μικρό ή μεγάλο αντίτιμο θα προβληθούν αντίστοιχα πανελλαδικά σε όλα 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με θέμα το ποδήλατο και γενικότερα τον αθλητισμό.  

Η ανάπτυξη της ποδηλασίας στο νησί μας την τελευταία δεκαετία, αλλά και ειδικότερα τα δύο τελευταία 

χρόνια εν μέσω επιδημίας είναι ραγδαία.  

Όλοι οι χορηγοί λαμβάνουν μία άκρως ανταποδοτική προβολή από τη μεριά του συλλόγου.                                                                                                                                         

Αξιολογώντας όλα τα παραπάνω ζητάμε να μας υποστηρίξετε στην προσπάθειά μας για ένα καλύτερο 

μέλλον, για εμάς και τα παιδιά μας.  

Τα λογότυπα των χορηγών θα τοποθετηθούν στη στολή του συλλόγου (αθλητών και μελών) και στα 

μπάνερ του συλλόγου.  

Οι φωτογραφίες, οι αναφορές από ιστοσελίδες, οι αναδημοσιεύσεις από τις τοπικές εφημερίδες και τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι συνεχείς αναφορές στο Facebook του συλλόγου 

https://www.facebook.com/LesvosMTB και στην ιστοσελίδα https://www.lesvosmtb.gr/index.php θα 

είναι μία ανταποδοτική προβολή και διαφήμιση για την προσφορά της χορηγίας.   

Οι χορηγοί μας λοιπόν θα έχουν μια άκρως ανταποδοτική στην προσφορά τους  προβολή.  

Θα θέλαμε λοιπόν από εσάς  αξιολογώντας όλα τα παραπάνω να μας υποστηρίξετε  στην προσπάθεια 

μας αυτή επιλέγοντας μια από τις παρακάτω κατηγορίες χορηγιών που έχουμε στη διάθεσή σας.: 

1. ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 

Ανταποδοτικά για την χορηγία θα τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας στην επίσημη φανέλα της 

ομάδας (εμπρός, πίσω και στις 2 πλαϊνές πλευρές ), στο αυτοκίνητο της αποστολής, σε κάθε 

διαφημιστικό banner του Πο. Συ. Λε. , σε κάθε επίσημο έγγραφο, σε κάθε φωτογραφία και βίντεο από 

αγωνιστικές και μη δράσεις της ομάδας, και συνεχή αναφορά στην ιστοσελίδα του Πο. Συ. Λε. 

www.lesvosmtb.gr  καθώς και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ποσό υποστήριξης: 2000€ 

2. ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 

Ανταποδοτικά για την χορηγία θα τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας στην επίσημη φανέλα της 

ομάδας (εμπρός και στις 2 πλαϊνές πλευρές), σε κάθε διαφημιστικό banner του Πο. Συ. Λε. , σε κάθε 

επίσημο έγγραφο, σε κάθε φωτογραφία και βίντεο από αγωνιστικές και μη δράσεις της ομάδας, και 



συνεχή αναφορά στην ιστοσελίδα του Πο. Συ. Λε. www.lesvosmtb.gr  καθώς και σε όλα τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 

Ποσό υποστήριξης: 1000€ 

3. ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 

Ανταποδοτικά για την χορηγία θα τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας στην επίσημη φανέλα της 

ομάδας (στις 2 πλαϊνές πλευρές) , σε κάθε επίσημο έγγραφο, σε κάθε βίντεο από αγωνιστικές και μη 

δράσεις της ομάδας, και συνεχή αναφορά στην ιστοσελίδα του Πο. Συ. Λε. www.lesvosmtb.gr  καθώς και 

σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ποσό υποστήριξης: 750€ 

 

 

 

 

4. ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 

 

Ανταποδοτικά για την χορηγία θα τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας στην επίσημη φανέλα της 

ομάδας (στη 1 πλαϊνή πλευρά) , σε κάθε επίσημο έγγραφο και αναφορά στην ιστοσελίδα του Πο. Συ. Λε. 

www.lesvosmtb.gr  καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ποσό υποστήριξης: 500€ 

5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ 

Ανταποδοτικά για την χορηγία θα τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρίας σας σε κάθε επίσημο έγγραφο 

και αναφορά στην ιστοσελίδα του Πο. Συ. Λε. www.lesvosmtb.gr  καθώς και στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

Ποσό υποστήριξης: 200€ 

6. ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Οι χορηγοί επικοινωνίας δεσμεύονται να προωθούν με τον καλύτερο τρόπο τις δράσεις του Ποδηλατικού 

Συλλόγου Λέσβου από τα μέσα προβολής που διαθέτουν και ανταποδοτικά έχουν τα δικαιώματα 

αναμετάδοσης των άρθρων αλλά και του οπτικοακουστικού υλικού που αναρτάται στην ιστοσελίδα 

www.lesvosmtb.gr/posyle. 

 



Για όποια ερώτηση ή διευκρίνηση έχετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στο cyclingclublesvos@gmail.com ή τηλεφωνικά: Αράπης Μπάμπης 6970917673 και 

Δουκαρέλλης Παναγιώτης 6977957044. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2022 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΑΝΕΛΑ BANNER ΕΓΓΡΑΦΟ SITE ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ SOCIAL 
MEDIA 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 
€  

ΜΕΓΑΣ 
ΧΟΡΗΓΟΣ 

Εμπρός , πίσω        
+2 πλευρά στο πλάι 

      1 2.000 

ΧΡΥΣΟΣ 
ΧΟΡΗΓΟΣ 

Εμπρός                      
+2 πλευρές στο πλάι 

      2 1.000 

ΑΡΓΥΡΟΣ 
ΧΟΡΗΓΟΣ 

2 πλευρές στο πλάι       2 750 

ΧΛΚΙΝΟΣ 
ΧΟΡΗΓΟΣ 

1 πλευρά στο πλάι       2 500 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ        
 

200 

 

 

 

Ευχαριστούμε 

 


