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«Χρυσός» χορηγός η Duracell  
και «αργυρός» η Gillette Blue 3 

 
Τη συνεργασία τους στη διοργάνωση των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών 
Ευρώπης ανακοίνωσαν την Τρίτη 5 Μαϊου 2009, στο Ολυμπιακό Μέγαρο, η 
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και δύο παγκοσμίου φήμης μάρκες, η Duracell 
και η Gillette Blue 3. Οι  χορηγίες αφορούν «χρυσή Χορηγία»  για την Duracell 
και «αργυρή Χορηγία» της διοργάνωσης για την Gillette Blue 3. 
«Ο χορηγός είναι αυτός που καταβάλλει τα έξοδα για την πραγματοποίηση 
έργου κοινής ωφελείας και γενικότερα αυτός που καλύπτει τα έξοδα ή δίνει 
χρήματα για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου – σκοπού, 
φιλανθρωπικού, πολιτιστικού, παιδευτικού, μορφωτικού, καλλιτεχνικού, 
αθλητικού κ.ο.κ. Έχοντας ταυτόχρονα ή παράλληλα στόχο την αναγνώριση 
από το κοινωνικό σύνολο μέσω προβολής ή διαφήμισης της προσφοράς – 
χορηγίας – δωρεάς του», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο πρόεδρος 
της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων, Ουράνιος Ιωαννίδης και πρόσθεσε: 
«Ένας χρυσός χορηγός, η Duracell, και ένας αργυρός, η Gillette Blue3, 
χορηγούν τους 13ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης με το ποσό των 
120.000€ (80.000 + 40.000) για  να στηρίξουν τους αγώνες γνωρίζοντας ότι  
η ανταπόδοση που θα έχουν από τα οφέλη που  προσφέρει η ΚΟΕ   στο χρυσό 
χορηγό είναι μηδαμινά συγκρινόμενα με τις χορηγίες, γνωρίζοντας ότι στην 
πράξη οι χορηγίες τους είναι δωρεά και όχι οικονομική δοσοληψία, αλλά την 
ίδια ώρα νιώθουν την ανάγκη να βοηθήσουν με το σεβαστό ποσό των 
120.000€ για να γίνουν πραγματικότητα οι 13οι ΑΜΚΕ, να ικανοποιηθεί το 
δημόσιο αίσθημα και να ωφεληθεί ο τόπος μας, στον οποίο δρα».  
Ο κ. Ιωαννίδης διαβεβαίωσε τους αξιωματούχους της Κ. Παπαβασιλείου 
Trading και της Procter / Gambol ότι οι πολίτες της Κυπριακής ∆ημοκρατίας θα 
ανταποδώσουν  στο πολλαπλάσιο την κοινωνική της ευαισθησία και θα της 
δώσουν την πρέπουσα αναγνώριση. 
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Αντώνης ∆ημητρίου, ∆ιευθύνοντας 
Σύμβουλος της Εταιρείας Κ. Παπαβασιλείου Trading, διανομείς της Duracell και 
Gillette Blue 3 στην Κύπρο ανάφερε: «Είμαι πολύ περήφανος που δύο πολύ 
μεγάλες μάρκες, η Duracell και η Gillette Blue 3, που διανέμουμε ως εταιρεία 
στην Κύπρο, θα στηρίξουν την Κυπριακή προσπάθεια στην οργάνωση ενός 
τόσο μεγάλου αθλητικού γεγονότος. Αποτελεί ουσιαστική ανταπόδοση  της 
εμπιστοσύνης που δείχνει ο κύπριος καταναλωτής  στις δύο μάρκες».  
Εκ μέρους της P&G o κ. Αμάουρι Μάρτσανταις  ανάφερε μεταξύ άλλων: «H 
Duracell δεν είναι απλά μία μπαταρία – είναι ακούραστη πηγή ενέργειας.  Η 
ενέργεια είναι άμεσα συνδεδεμένη και με τον αθλητισμό – για αυτό η Duracell 
επέλεξε να δώσει το δικό της παρόν  ως «Χρυσός Χορηγός» και εύχεται σε 
όλους τους αθλητές καλή ενέργεια για παιγνίδι και καλή επιτυχία» και συνέχισε  
«Όσον αφορά την Gillette είναι γνωστή η σύνδεση της με τα αθλητικά 
δρώμενα και η συσχέτιση της με Παγκόσμιου φήμης πρωταθλητές.   Για αυτό 
το λόγο,   με την «Αργυρή Χορηγία» η  Gillette Blue 3 δίνει το δικό της παρόν 



σε αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός αθλητικό  γεγονός όπου οι πρωταθλητές 
των μικρότερων χωρών της Ευρώπης θα αγωνιστούν για ένα μετάλλιο».  
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