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Αξιόηιμε κ. ΜΠΟΖΑ,
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θεηηλήο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, ν Πξόεδξνο ηεο Κ.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. θνο
Μπάλε Πξέιεβηηο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη όια ηα κέιε ηεο νκάδαο, επηζπκνύκε λα ζαο
εθθξάζνπκε ηιρ θεπμόηεπερ εςσαπιζηίερ γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία θαη ηε ζηήξημε πνπ καο
παξείραηε. Δθηηκώληαο ηδηαηηέξσο ηελ πξνζθνξά ζαο ζηε δύζθνιε νηθνλνκηθή πεξίνδν πνπ
δηαλύνπκε θαη αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζαο, ζηελ νινθιήξσζε ηνπ αζιεηηθνύ καο
έξγνπ γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2014 – 2015.
ηελ παξνύζα επηζηνιή ζπκπεξηιακβάλεηαη κία εθηελή αλάιπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο
επέλδπζεο ζαο, κε αθξηβή ζηνηρεία ηεο πξνβνιήο ηεο εηαηξίαο ζαο, θαζώο θαη παξνπζίαζε όισλ
ησλ πξνγξακκάησλ θαη ελεξγεηώλ ηεο Κ.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο.
Η πξνζθνξά ζαο θαλεξώλεη αγάπε θαη ελδηαθέξνλ πξνο ηελ νκάδα θαη απνηειεί ηηκή δηόηη
εληζρύζεθε ε πξνζπάζεηά καο ώζηε λα αληαπεμέιζνπκε ζηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηεο Α1
BASKET LEAGUE, ζην Κύπειιν Διιάδαο, θαζώο θαη ζηνπο Οκίινπο ηνπ Δπξσπατθνύ
Πξσηαζιήκαηνο EUROCUP.
Με ηζρπξή δηνίθεζε από ην 2012, δηαηήξεζε ησλ πεξηζζόηεξσλ παηθηώλ θαη κε κεγάιεο
κεηαγξαθέο θαη ηεξάζηηα βνήζεηα από ην θίιαζιν θόζκν, ε νκάδα καο πξαγκαηνπνίεζε ηελ
θαιύηεξε πνξεία ηα ηειεπηαία 15 ρξόληα, όπνπ ζην Διιεληθό Πξσηάζιεκα ζπλέρηζε λα είλαη
η
δηεθδηθήηξηα ησλ πξώησλ ζέζεσλ ηεο βαζκνινγίαο θαη ηεπμάηιζε ζηην 3 θέζη κεηά ηελ
ε
ζπκκεηνρή ηεο ζηνπ Σειηθνύο ησλ Play Offs γηα 2 ζπλερόκελε αγσληζηηθή ρξνληά. ην Κύπειιν
Διιάδαο «θηάζακε» μέσπι ηον Ημιηελικό, θαη ζηελ δηνξγάλσζε ηνπ EUROCUP πποκπιθήκαμε
ζηην επόμενη Φάζη ηυν 32’’, απνηειώληαο έηζη κέινο ησλ θαιύηεξσλ νκάδσλ ηεο Δπξώπεο.
Σελ θεηηλή αγσληζηηθή πεξίνδν ε νκάδα καο έδσζε ζπλνιηθά πενήνηα ηέζζεπιρ (54) επίζημοςρ
αγώνερ (Πξσηάζιεκα, Κύπειιν, Δπξώπε), εθ ησλ νπνίσλ νη είθνζη ελλέα (29) ήηαλ εληόο έδξαο,
θαη δεκηνπξγήζεθε ένα τεράστιο ρεκόρ στην πώληση εισιτηρίων ησλ εληόο έδξαο αγώλσλ ζε ζρέζε
κε ηελ πεξίνδν 2013 – 2014 κε αύμεζε ζε πνζνζηό 47% θαηά κέζν όξν αγώλσλ.
Παξάιιεια, ε νκάδα αλζξώπσλ πνπ ζηειερώλνπλ ηελ Κ.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., εξγάζηεθε ζθιεξά γηα λα
αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ζαο θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ πιήξε αληαπόδνζε ηεο επέλδπζεο ζαο,
γηαηί γηα αθόκε κία ρξνληά ζηήξημαλ ηελ νκάδα καο πάξα πνιινί ΤΝΔΡΓΑΣΔ – ΥΟΡΗΓΟI,
ζςνολικά 59 εηαιπείερ, θάζε κία από δηαθνξεηηθό επηρεηξεκαηηθό θιάδν.
Βαζηθό ζηνηρείν γηα ηελ πξνζπάζεηα απηή είλαη ε ζπλεξγαζία ηεο Κ.Α.Δ. κε ηνλ ηειενπηηθό ζηαζκό
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NOVASPORTS, γηα ηε δσληαλή κεηάδνζε ησλ εληόο έδξαο αγώλσλ ηεο ζε πνζνζηό 100%,
ζπλεξγαζία πνπ απνθέξεη ηεξάζηηα νθέιε ζηελ αλαγλσξηζηκόηεηα ηεο εηαηξίαο ζαο, ιόγσ ηνπ
κεγάινπ αξηζκνύ κεηαδόζεσλ θαη ηεο πςειήο ηειεζέαζεο.
Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ζαο απνζηέιιακε απολογιζμό όπνπ πεξηειάβαλε όια ηα κέζα
πξνβνιήο ηεο εηαηξίαο ζαο από όινπο ηνπο αγώλεο ηεο Κ.Α.Δ., δεκνζηεύκαηα από εθεκεξίδεο θαη
Web - Sites πνπ είραλ αλαθνξά ή πξνβνιή ηνπ ινγνηύπνπ ηεο εηαηξίαο ζαο, θαζώο θαη
θσηνγξαθίεο από όινπο ηνπο αγώλεο ηεο νκάδαο καο.
Αθόκα, κέζσ ηεο επίζεκεο Θζηοζελίδαρ και ηα Social Media ηεο Κ.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. κπόξεζαλ θαη
είδαλ ην ινγόηππν ηεο εηαηξίαο ζαο πάλσ από 2.500.000 επηζθέπηεο. Η Ιζηνζειίδα θαη ηα Social
Media απνηεινύλ κηα πξσηνπνξηαθή θίλεζε ηεο Κ.Α.Δ. πνπ έρεη σο ζθνπό ηόζν ηελ πιεξνθόξεζε
όζν θαη ηελ πεξαηηέξσ πξνβνιή ηεο εηαηξίαο ζαο, κέζα από ηελ πξνβνιή ηνπ ινγνηύπνπ ζαο
ζηνπο θηιάζινπο ηνπ Π.Α.Ο.Κ. θη όρη κόλν.
Δπίζεο, ε Κ.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. θαηάθεξε θαη έδσζε ηε ζσζηή δηάζηαζε ζηελ θνηλσληθή πξνζθνξά θαη
ηελ αιιειεγγύε πνπ πξέπεη θαη κπνξεί λα έρεη κία νκάδα κε ηελ δηνξγάλσζε αλάινγσλ γεγνλόησλ.
ε
Οη πην ραξαθηεξηζηηθέο δξάζεηο καο ήηαλ ε Γηνξηή Υξηζηνπγέλλσλ θαη ε Κνπή Πίηαο (γηα 6
ζπλερόκελε ρξνληά πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ζπκκεηνρή 1.000 θαη πιένλ αζιεηώλ θαη γνλέσλ
από όια ηα ηκήκαηα κπάζθεη), νη επηζθέςεηο θαη ε πξνζθνξά εηδώλ ηεο νκάδαο ζε θηιαλζξσπηθά
ηδξύκαηα, παηδηθά ρσξηά θαη ζρνιεία ζε ζπλεξγαζία κε πλεξγάηεο – Υνξεγνύο, θαζώο θαη νη
δσξεέο ζε νξθαλνηξνθεία θαη ηειεκαξαζσλίνπο.
Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαγσληζκνί κε πινύζηα δώξα γηα ηνπο θηιάζινπο πνπ
παξεπξίζθνληαλ ζην γήπεδν, όπνπ θιεξώζακε ζπλνιηθά δηαθόζηα νγδόληα έλα (281) δώπα και
3.000 € ζε μεηπηηά (2.000€ o ΜΔΓΑΛΟ ΥΟΡΗΓΟ PRIME INSURANCE, θαη 1.000€ ν
ΔΠΙΗΜΟ ΥΟΡΗΓΟ VOULIS CHEMICALS), θάηη πνπ αλ δελ ήζαζηαλ εζείο δελ ζα κπνξνύζακε
λα πεηύρνπκε απηό ηνλ αξηζκό.
ε

Λεηηνύξγεζε άςνγα γηα 6 ζπλερόκελε αγσληζηηθή πεξίνδν ε «ΠΑΘΔΘΚΗ ΚΕΡΚΘΔΑ» γηα ηε
δεκηνπξγία πγηώλ θηιάζισλ κε θεληξηθά πξόζσπα ηα κηθξά παηδηά, κε ζπκκεηνρή 40.000 παιδιών
ζπλνιηθά από ηελ Βόξεηα Διιάδα (Ηκαζία, Πηεξία, Πέιια, Κηιθίο, έξξεο, Υαιθηδηθή, Φιώξηλα,
Ισάλληλα, Κέξθπξα, Καβάια, Αιεμαλδξνύπνιε, Ξάλζε, Κνκνηελή) γηα ηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε
ηνλ θόζκν πνιύ ζεκαληηθέο. Γείρλνληαο έηζη παξάιιεια γα αθόκε κία θνξά ην θνηλσληθό καο
πξόζσπν.
Σέινο, κε ηελ ειπίδα όηη θαη ζην κέιινλ ε παξνπζία ζαο θαη ε ππνζηήξημή ζαο ζα είλαη ζπλερήο,
ραηξόκαζηε γηαηί ε Κ.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. έρεη θαηαθέξεη κέρξη ηώξα να ανηαποδώζει αςηή ηη ζηήπιξη
ζαρ θαη γηα αθόκα κηα θνξά ζαο επραξηζηνύκε θαη πάιη πνπ καο δώζαηε ηε δπλαηόηεηα λα θέξνπκε
εηο πέξαο ηε δύζθνιε, κα ζπλάκα ελδηαθέξνπζα, αγσληζηηθή ρξνληά 2014 – 2015 θαη
εςελπιζηούμε ζηην απμονική ζςνέσιζη και ανανέυζη ηηρ ζςνεπγαζίαρ μαρ.

Με εκηίμηζη και εβαζμό,
Ππόεδπορ
Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ.

Δ/ νηήρ Marketing & Εμποπικήρ Ανάπηςξηρ
Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ.

Μπάνε Ππέλεβιηρ

ηύλαρ Κυνζηανηίνορ
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