ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλύτερη παραγωγή αθλητικού event για το Santorini
Experience στα Ermis Awards
Λίγες ακόμα ημέρες απομένουν για την early bird έκπτωση
50% στις εγγραφές
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2019. Με μια νέα διάκριση συνεχίζεται η προετοιμασία για την κορυφαία
διοργάνωση αθλητικού τουρισμού “Santorini Experience” που θα πραγματοποιηθεί για 5η
συνεχή χρονιά, στις 4-6 Οκτωβρίου 2019, στη Σαντορίνη.
Συγκεκριμένα το “Santorini Experience” απέσπασε την ύψιστη διάκριση στο έγκριτο θεσμό των
Ermis Awards, λαμβάνοντας το Gold βραβείο, στην ενότητα «Παραγωγής Εκδηλώσεων»,
στην κατηγορία των «Sports Events», για την καλύτερη παραγωγή αθλητικού event τη
χρονιά που πέρασε! Η διοργάνωση έκλεισε την περσινή χρονιά με συμμέτοχες από
περισσότερες από 40 χώρες και ποσοστό συμμετοχής 55% ανδρών και 45% γυναικών.
Στο πλαίσιο της νέας βράβευσης του “Santorini Experience” ο Δήμαρχος Θήρας, κ. Νίκος
Ζώρζος δήλωσε σχετικά: «Για δεύτερη φορά την τελευταία τριετία έχουμε τη χαρά το
“Santorini Experience” να κατακτά τη χρυσή διάκριση στα Ermis Awards ως «καλύτερη
παραγωγή αθλητικού event». Από την αρχή της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής ο
αθλητισμός και συνεπακόλουθα ο αθλητικός τουρισμός είναι βασική προτεραιότητα και το
“Santorini Experience” αποτελεί τη «ναυαρχίδα» των αθλητικών εκδηλώσεων που τελούν υπό
την αιγίδα μας. Δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής στους μόνιμους κατοίκους και τους
πολυάριθμους επισκέπτες του νησιού σε μια εκδήλωση αθλητικού τουρισμού που συνδυάζει την
άθληση με τη γνώση και την ενημέρωση, αλλά και που προσεγγίζει όλες τις ηλικίες και όλη την
οικογένεια, καθιερώσαμε ένα event που πλέον ως θεσμός προσελκύει ολοένα και περισσότερο
κόσμο από το εξωτερικό. Το γεγονός αυτό δίνει στην Σαντορίνη μας την δυνατότητα να επιδείξει
τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να απολαύσουν την
φυσική ομορφιά του νησιού, αλλά και να «δοκιμάσουν» τις προσωπικές τους αντοχές. Θεωρώ
πως πετύχαμε ένα μεγάλο μέρος των στόχων μας και πλέον κοιτάμε ακόμα ψηλότερα,
ευελπιστώντας στο άμεσο μέλλον να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε ημιμαραθώνιο και
ακόμα μεγαλύτερες κολυμβητικές διαδρομές».
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΔΑΠΠΟΣ, κ. Λευτέρης Τζούρος επεσήμανε: «Ένα
συγκρατημένο αίσθημα περηφάνιας με κατακλύζει για ακόμα μία χρόνια βλέποντας τη σκληρή
δουλειά, το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό να αποδίδει
καρπούς. Η χρυσή αυτή διάκριση ανήκει περισσότερο απ’ όλους, στους κατοίκους της
Σαντορίνης που αγκαλιάζουν με θέρμη το “Santorini Experience”, διακρίνοντας και εκείνοι τα
οφέλη μιας παγκοσμίου βεληνεκούς αθλητικής διοργάνωσης, στην οποία αξίζει να σημειωθεί
πως οι ξένοι συμμετέχοντες είναι περισσότεροι από τους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε από
καρδιάς και ευελπιστούμε πως κάθε χρόνο το “Santorini Experience” θα γίνεται ολοένα και
αρτιότερο, μια αθλητική διοργάνωση στην οποία θα συμμετέχουν άνθρωποι από όλα τα μήκη και
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τα πλάτη της γης συνδυάζοντας την τουριστική δραστηριότητα με την αθλητική αναψυχή και
την συμμετοχή - παρακολούθηση αυτού του μοναδικού αθλητικού γεγονότος».
Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν, για λίγες μόνο ακόμα ημέρες, τις
early bird τιμές που ισχύουν για τις εγγραφές με έκπτωση 50%, έως τις 31/3/2019. Στο
δεύτερο κύμα εγγραφών, από την 1/4/2019 η έκπτωση θα διαμορφωθεί στο 25% ανά
δραστηριότητα. Το τρίτο και τελευταίο κύμα εγγραφών, θα ισχύει από την 1/6/2019 μέχρι
και την έναρξη της διοργάνωσης, διαμορφώνοντας την τελική τιμή εγγραφής ανά
δραστηριότητα.
Κάντε
την
εγγραφή
σας
τώρα
στο
ακόλουθο
link:
https://activemedia.travelotopos.com
Παράλληλα, η Avance δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες στο 5ο “Santorini Experience”
να κάνουν την κράτησή τους, για όποιο όχημα επιλέξουν για τις μετακινήσεις τους στο νησί,
κατά την περίοδο της διοργάνωσης, με έκπτωση 30% επί του επίσημου καταλόγου, έως τις
30 Ιουνίου. Αντίθετα από την 1η Ιουλίου και μέχρι τη διοργάνωση οι κρατήσεις θα έχουν
έκπτωση 15%. Σε ότι αφορά τις κρατήσεις, υπάρχουν δύο τρόποι για τους συμμετέχοντες,
καθώς θα πρέπει να στείλουν email στο sales@avance.gr ή να καλέσουν στο 210-9011300.
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία του “Santorini Experience”, είναι η
στήριξη που λαμβάνει, τόσο η διοργάνωση όσο και το ίδιο το νησί, από τους χορηγούς
φιλοξενίας, οι οποίοι με ειδικές προσφορές και τιμές προωθούν τον θεσμό και βοηθούν
στην ανάδειξη και προώθηση του αθλητικού τουρισμού της Σαντορίνης. Φέτος, μέχρι
στιγμής, την προσπάθεια αυτή υποστηρίζουν οι: Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης, Meltemi
Hotels & Resorts, Athina Luxury Suites, Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa,
Canaves Oia, Vedema a Luxury Collection Resort, Mystique a Luxury Collection Hotel,
Santo Houses, West East Suites, Desiterra Luxury Suites & Villas, 270 Oia’s View,
Fanouris Condo, Monolithia, Casa Iphigenia, Sienna Resort, Esperas Santorini και
Loizos Stylish Residencies, ενώ οι συμμετοχές συνεχίζονται.
Επίσημοι χορηγοί της διοργάνωσης είναι οι Ford Motor Ελλάς, Athina Luxury Suites,
Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» και Alafouzos Sport. Για ακόμα μία χρονιά, επίσημος
προμηθευτής αθλητικού υλικού της διοργάνωσης είναι η Luanvi.
Στους επίσημους υποστηρικτές της διοργάνωσης συμπεριλαμβάνονται οι: Ένωση
Ξενοδόχων Σαντορίνης, Meltemi Hotels & Resorts, Ένωση Λεμβούχων Σαντορίνης και
Avance Rent A Car.
Αρωγοί στην διοργάνωση είναι οι Lifeguard Patrol, Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας,
Mediterranean Dive Club, Atlantis Dive Center και Ναυτικός Όμιλος Σαντορίνης.
Το «Santorini Experience» αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Θήρας, τoυ Δημοτικού
Αθλητικού Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Οργανισμού Σαντορίνης (Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ.) και
της Active Media Group. Περισσότερες πληροφορίες στο: www.santorini-experience.com
Επίσημοι Χορηγοί: Ford Motor Ελλάς, Athina Luxury Suites, Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος»,
Alafouzos Sport
Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού: Luanvi
Επίσημοι Υποστηρικτές: Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης, Meltemi Hotels & Resorts, Ένωση
Λεμβούχων Σαντορίνης, Avance Rent A Car
Αρωγοί: Lifeguard Patrol, Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας, Mediterranean Dive Club,
Atlantis Dive Center, Ναυτικός Όμιλος Σαντορίνης
Χορηγοί Φιλοξενίας: Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης, Meltemi Hotels & Resorts, Athina Luxury
Suites, Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa, Canaves Oia, Vedema a Luxury Collection Resort,
Mystique a Luxury Collection Hotel, Santo Houses, West East Suites, Desiterra Luxury Suites &
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Villas, 270 Oia’s View, Fanouris Condo, Monolithia, Casa Iphigenia, Sienna Resort, Esperas
Santorini, Loizos Stylish Residencies
Official Hashtag: #SantoriniExperience
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Μέλος των:

Πληροφορίες για τους συντάκτες:
Press Office Contact:
Τηλ.: +30 210 9343020, fax: +30 210 9316505
e-mail: pr@activemedia.com.gr
Website: www.santorini-experience.com
Facebook Page: https://www.facebook.com/SantoriniExperience
Instagram Page: https://www.instagram.com/santoriniexperience/
Twitter Account: https://twitter.com/Sant_Experience
YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCGconq7q45TYim8qFg71XlA
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