Η Coca Cola «χρυσός Χοηγός»
των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης
Τη συνεργασία τους στη διοργάνωση των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών
Ευρώπης ανακοίνωσαν την Παρασκευή (13 Μαρτίου 2009) το πρωί, η
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και η Coca Cola. Η Εταιρεία Λανίτης
ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα της ΚΟΕ και είναι «χρυσός χορηγός» των
Αγώνων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ουράνιος
Ιωαννίδης η Coca Cola ήταν η πρώτη εταιρεία που υπέγραψε συμβόλαιο
συνεργασίας, ως χορηγός με την Οργανωτική Επιτροπή και είναι η επανάληψη
της χορηγίας που είχε γίνει και πριν 20 χρόνια κατά τη διάρκεια των 3ων ΑΜΚΕ
που έγιναν στην Κύπρο το 1989.
Ο κ. Ιωαννίδης αναφέρθηκε στο ρόλο των χορηγών από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα, τονίζοντας ότι οι τέσσερις ομάδες ανθρώπων που είχαν άμεση
εμπλοκή στις αθλητικές εκδηλώσεις ήταν οι αθλητές, οι χορηγοί και
προστάτες, οι θεατές και οι σχολιαστές. «Οι τέσσερις αυτές ομάδες
συναποτελούν τον άρρηκτο δεσμό που διά μέσου των αιώνων συνδέουν το
χθες με το σήμερα και διατηρούν αδιάσπαστο το νήμα του αθλητισμού στο
χρόνο», ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΟΕ, τονίζοντας ότι οι χορηγοί δίνουν την
οικονομική στήριξη για να υπάρχει και να αναπτύσσεται ο αθλητισμός. Και
πρόσθεσε: «Παρουσιάζουμε το χρυσό χορηγό των 13ων ΑΜΚΕ που είναι μαζί
μας γιατί στηρίζει την προσπάθεια της Κύπρου να δηλώσει παρούσα στο
σύγχρονο αθλητικό γίγνεσθαι. Ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας την εταιρεία
Coca Cola και ιδιαίτερα τον εμπορικό διευθυντή κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη.
Και διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να
αξιοποιηθεί η χορηγία στο μέγιστο βαθμό προς όφελος της Κύπρου και της
Coca Cola».
Εκ μέρους της Coca Cola ο κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης τόνισε ότι η χορηγία
των ΑΜΚΕ εμπίπτει μέσα στο πλαίσιο της στήριξης του αθλητισμού σε πιο
επαγγελματική βάση: «Η Coca Cola Company αποτελεί τον πιο μακροχρόνιο
υποστηρικτή της ∆ιεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής μέσω της στήριξης των
Ολυμπιακών Αγώνων εδώ και 76 χρόνια. Η Coca Cola και το αθλητικό ποτό
Powerade δηλώνουν το παρόν τους στους 13ους ΑΜΚΕ, θέλοντας να δώσουν
έμφαση στη σπουδαιότητα της ευγενούς άμιλλας, του fair play, της χαράς,
της ομαδικότητας και του σεβασμού των πολιτιστικών διαφορών ως
απαραίτητων στοιχείων της ζωής. Θέλω να επαναβεβαιώσω της δέσμευση της
εταιρείας μας για την έμπρακτη συμβολή στη διεξαγωγή των Αγώνων και να
ευχηθώ μια πραγματικά και ουσιαστικά πετυχημένη διοργάνωση». Όπως
ανέφερε ο κ. Γιωρκάτζης, μαζί με κάποιες άλλες προωθητικές ενέργειες, το
ύψος της χορηγίας της Coca Cola στη διοργάνωση θα φτάσει τις 140 χιλιάδες
ευρώ.
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