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ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΜΚΕ 

«Χωρίς τη συνεργασία των χορηγών δεν θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε τους 
Αγώνες». Αυτά είχε τονίσει ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) 
και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των 13

Τα 18 βασικά στηρίγματα 

ων

Θεσμικοί Χορηγοί 

 Αγώνων Μικρών Κρατών 
Ευρώπης (ΑΜΚΕ), Ουράνιος Ιωαννίδης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης προς τιμή των 18 
συνολικά Χορηγών των ΑΜΚΕ. Πρόκειται για 18 βασικά στηρίγματα που χωρίς αυτά, 
όπως υπογράμμισε ο κ. Ιωαννίδης, δεν θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε σήμερα 
πανέτοιμοι για να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα τόσο από οργανωτικής, όσο και 
αγωνιστικής άποψης. Ένας (ΟΠΑΠ) από τους 18 χορηγούς των Αγώνων, φέρει την 
επωνυμία «Μέγας Θεσμικός Χορηγός», τέσσερις «Θεσμικοί», τρεις «Χρυσοί», ένας 
«ασημένιος», τέσσερις «Χάλκινοι» και πέντε «Επίσημοι υποστηρικτές». 

Σε περίοπτη θέση, βρίσκεται ο ΟΠΑΠ, ο οποίος με ποικίλη προσφορά που ανέρχεται 
στο ποσό των 160,000 ευρώ περίπου, έχει καταστεί ο Μέγας θεσμικός χορηγός των 
13ων

Χρυσοί Χορηγοί 

 ΑΜΚΕ, συνεχίζοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την επί σειρά δεκαετιών 
αποστολή του στο νησί μας ως αιμοδότη του αθλητισμού μας. Ο μεγαλύτερος 
οικονομικός οργανισμός της χώρας, η Τράπεζα Κύπρου, για τρία συνεχόμενα χρόνια 
αποτελεί σημαντικό στήριγμα της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) και 
βεβαίως δεν θα μπορούσε να είναι απούσα από αυτή τη διοργάνωση. Οι γνωστές για 
την πολύχρονη εμπλοκή τους στα αθλητικά πράγματα του τόπου, η ΣΠΕ Στροβόλου 
και η Αρχή Τηλεπικοινωνιών (CYTA), καθώς και η γνωστή εταιρεία αθλητικής ένδυσης 
PEAK, η οποία ντύνει τις ομάδες της ΚΟΕ τα τελευταία δύο χρόνια, συμπληρώνουν 
την πρώτη μεγάλη οικογένεια των θεσμικών χορηγών 

Επί σειρά δεκαετιών εμπλεκόμενη στον Κυπριακό Αθλητισμό και κυρίως στο χώρο 
του ποδοσφαίρου, η εταιρεία Coca Cola συμπεριλαμβάνεται στη δεύτερη τη τάξει 
οικογένεια των χορηγών, μαζί με την παγκοσμίως γνωστή εταιρεία μπαταριών με τη 
μεγαλύτερη διάρκεια DURACELL που εκπροσωπούνται στην Κύπρο από την Εταιρεία 
Παπαβασιλείου. Σε αυτή την κατηγορία χορηγών βρίσκεται και η τηλεοπτική 
πλατφόρμα HELLAS SAT  η οποία παραχωρεί χρόνο και χώρο προκειμένου οι Αγώνες 
να μεταδοθούν για πρώτη φορά δορυφορικά. 
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Ασημένιος  Χορηγός 

Η παγκοσμίου φήμης εταιρεία GILLETTE BLUE 3 με τα επαναστατικά ξυραφάκια, 
βρίσκεται επίσης ψηλά από πλευράς στηριγμάτων των Αγώνων. Ως ασημένιος 
χορηγός.  

Χάλκινοι Χορηγοί 

Η Αρχή Ηλεκτρισμού (ΑΗΚ), ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ), αλλά και οι 
Κυπριακές Αερογραμμές συγκαταλέγονται στους χάλκινους χορηγούς. Μια κατηγορία 
την οποία ανήκει βεβαίως και το γνωστό τουριστικό γραφείο ΤOP KINISIS το οποίο 
θα έχει την ευθύνη της υποδοχής των ξένων φιλοξενουμένων.    

Επίσημοι Υποστηρικτές 

οι Επίσημοι Υποστηρικτές έχουν προσφορά με τη δική της δυναμική. Σε αυτή την 
κατηγορία ανήκει η Εταιρεία Χαραλαμπος Πηλακούτας Λτδ η οποία έχει αναλάβει τη 
διάθεση αυτοκινήτων της για την άνετη και έγκαιρη διακίνηση των προσωπικοτήτων 
που θα παρακολουθήσουν τους Αγώνες. Είναι επίσης η εταιρεία καλλυντικών FA για 
το άθλημα του μπιτς βόλεϊ, καθώς και ο καφές POKKA, η οινοβιομηχανία ΕΤΚΟ (έχει 
αναλάβει την εμφιάλωση κρασιών με το λογότυπο των Αγώνων) και το νερό «Αύρα»  
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