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Από: Δ/ΝΣΗ MARKETING
Προς:
Υπόψη:

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
Κου Αλεβυζάκη Γεώργιου

Τηλ:
E–mail:

281 8103301, 6945320483
athlisy@gmail.com;

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια αιτήματος σας, σχετικά με την μετακίνηση φιλοξενούμενων αθλητών, για την συμμετοχή τους 
στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης, που διοργανώνετε στο Ηράκλειο, σας ενημερώνουμε ότι  οι  ANEK LINES & 
BLUESTAR FERRIES θα είναι χορηγοί μεταφοράς.

Συγκεκριμένα, σας παρέχεται:
 Έκπτωση 50% για έως 800 αθλητές & 400 Ι.Χ. ή μοτοσικλέτες, που θα ταξιδέψουν από Πειραιά προς 

Ηράκλειο, με επιστροφή, στο διάστημα από 2/10 έως 11/10.
Η παροχή περιλαμβάνει θέσεις ανάλογα με την διαθεσιμότητα.

Ανταποδοτικά, παρακαλούμε όπως προβάλετε την χορηγία με:
 Αναγραφή λογοτύπων στο διαφημιστικό υλικό της διοργάνωσης (αφίσες , μπάνερ, φυλλάδια)
 Ανάρτηση banner στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης
 Αναφορές στην χορηγία μέσω του διαδικτύου και των social media (facebook κτλ)
 Αναγραφή  λογοτύπων  στην συγκεντρωτική  καταχώρηση  των  χορηγών  στο  περιοδικό  - 

πρόγραμμα της διοργάνωσης
 Αναγραφή λογοτύπων στο backdrop των απονομών

Προσοχή: Σας ενημερώνουμε ότι για να ισχύσει η παροχή θα πρέπει να αποστείλετε λίστα με τα ονόματα 
των δικαιούχων – αθλητών, καθώς και δείγματα των παραπάνω επικοινωνιακών  ενεργειών, στα e-mails: 
gs@anek.gr & info.heraklion@anek-superfast.com  ;  

Για την κράτηση και έκδοση των εισιτηρίων, παρακαλούμε οι δικαιούχοι όπως επικοινωνήσουν τουλάχιστον  
3 ημέρες πριν την αναχώρησή τους, με τα εξής πρακτορεία:
Πειραιάς: 
ANEK LINES, Ακτή Κονδύλη 24, τηλ.: 210 4197510-12  e-mail: pr-pir@anek.gr  ;   
Gelasakis Shipping & Travel, Αριστείδου 6, Πειραιάς, τηλ.: 210 4222440, e-mail: info.piraeus@letstour.gr  ;  
Ηράκλειο:
ANEK SUPERFAST , Λεωφ. Δημοκρατίας 11, Ηράκλειο, τηλ: 2810-308000 
e-mail:   ira-ag@anek.gr  ;   info.heraklion@attica-group.com  ;   info.heraklion@anek-superfast.com;

Προσοχή:  Τα εισιτήρια των επιβατών θα αναγράφουν το  Order No:  18/743/O50/AKL  και  μπορούν να 
παραλαμβάνονται από τα παραπάνω πρακτορεία με προσκόμιση της παρούσας επιστολής.

Με εκτίμηση,

Αντώνης Καλαμάρας
Διευθυντής Εμπορικής Εκμετάλλευσης

ANEK LINES

***Παρακαλούμε για την αποδοχή των παραπάνω όπως υπογράψετε την παρούσα επιστολή & στη συνέχεια να την 
αποστείλετε υπογεγραμμένη στο fax: 28210 36200 ή στο e-mail: gs@anek.gr;

………………………………………………………………………

*«Η ANEK LINES και η BLUE STAR FERRIES συνεργάζονται πραγματοποιώντας συνδυασμένα δρομολόγια από πλοία των 
δύο  εταιρειών  στις  γραμμές  Ηρακλείου  και  Χανίων  διασφαλίζοντας  την  καλή  και  απρόσκοπτη  εξυπηρέτηση  των 
επιβατών  και  των  εμπορευμάτων  στην  Κρήτη,  διατηρώντας  παράλληλα  την  υψηλή  ποιότητα  των  παρεχόμενων 
υπηρεσιών».
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