
Sponsors’ Report 



Αγαπητοί μας

Χορηγοί,

Υποστηρικτές και 

Partners

σας ευχαριστούμε

από καρδιάς για την 

συνεισφορά σας 

σας από την αρχή 

έως το τέλος!



H διοργάνωση των 

3ων Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού 

Αθλητισμού έφερε την Ελλάδα στο 

προσκήνιο, και ανάδειξε την ευγενή 

άμιλλα, αλλά εστίασε στην σημαντικότητα 

της ευγενούς χορηγίας των 

υποστηρικτικών, συνδιοργανωτών και όλων 

όσων συνέλαβαν για να διαδώσουν το 

μήνυμα της δια βίου άσκησης σε χιλιάδες 

εργαζόμενους παγκοσμίως!

Οι χορηγοί και υποστηρικτές συνέδεσαν το 

όνομά τους με την κορυφαία και 

επιτυχημένη διοργάνωση που έγραψε 

ιστορία και άνοιξε τον δρόμο για ακόμα 

μεγαλύτερα events!



Ο Ελληνικός Οργανισμός Άθλησης & Υγείας

(HOCSH) ως μέλος της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας Εργασιακού Αθλητισμού, 

ανέλαβε τη Διοργάνωση των

3ων Παγκόσμιων Αγώνων 

Εργασιακού Αθλητισμού,

κατόπιν επιτυχούς αξιολόγησης της 

υποψηφιότητάς του,

έναντι άλλων υποψηφίων χωρών.

http://sportcamp.msnd3.com/tracking/lc/f2bc2e49-63fc-4210-bcd0-76d32e2cd589/b027807f-4636-4052-893f-e967abc0fa3c/461fc834-3824-4ec2-b01a-e6709cd6be33/


Η μεγαλύτερη Διοργάνωση Πολλαπλών Αθλημάτων  

μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Υλοποιήθηκε η μεγαλύτερη Διοργάνωση 

Πολλαπλών Αθλημάτων  μετά τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του 2004, προβάλλοντας την Ελλάδα και 

αναδεικνύοντας τον εργασιακό αθλητισμό σε 

παγκόσμια εμβέλεια.

Συμμετείχαν 3.500 αθλητές

και αθλήτριες από 37 χώρες παγκοσμίως!

Εργαζόμενοι από 325 εταιρίες συναντήθηκαν

σε μια λαμπρή διοργάνωση, γιορτή του αθλητισμού 

και της συναδέλφωσης των λαών! 



• Παναθηναϊκό Στάδιο

• Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Φωκιανός»

• ΟΑΚΑ (Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών)

• Σ.Ε.Φ. (Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας)

• Golf Course Γλυφάδα

• Enso Beach Volley by Efi Sfyri

• The Mall Athens

• Όμιλος Αντισφαίρισης Αθηνών

• Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα

• Άλσος Βεΐκου

• Αθλητικό κέντρο Ποδοσφαίρου A.F.C

• Ορειβατικό Καταφύγιο Μπάφι Πάρνηθα

• Game On SportsCafe

13 Αθλητικές Εγκαταστάσεις

http://www.egafokianos.com/
http://sportcamp.msnd3.com/tracking/lc/f2bc2e49-63fc-4210-bcd0-76d32e2cd589/59ea18cd-e1eb-4355-a3f0-e181b7621bef/461fc834-3824-4ec2-b01a-e6709cd6be33/
http://sportcamp.msnd3.com/tracking/lc/f2bc2e49-63fc-4210-bcd0-76d32e2cd589/d1cf0fb6-7017-435b-8122-bcbcf3b1f71f/461fc834-3824-4ec2-b01a-e6709cd6be33/
http://sportcamp.msnd3.com/tracking/lc/f2bc2e49-63fc-4210-bcd0-76d32e2cd589/409daf23-bf52-4584-9015-fb041d48ae99/461fc834-3824-4ec2-b01a-e6709cd6be33/
http://sportcamp.msnd3.com/tracking/lc/f2bc2e49-63fc-4210-bcd0-76d32e2cd589/e4213953-a334-4cde-8368-23874c9dae8d/461fc834-3824-4ec2-b01a-e6709cd6be33/
http://sportcamp.msnd3.com/tracking/lc/f2bc2e49-63fc-4210-bcd0-76d32e2cd589/dd1e4dae-dbc0-4a60-aaa2-79f3d1722c70/461fc834-3824-4ec2-b01a-e6709cd6be33/
http://sportcamp.msnd3.com/tracking/lc/f2bc2e49-63fc-4210-bcd0-76d32e2cd589/f09a72e6-0325-43e6-b8ab-e7045cc52747/461fc834-3824-4ec2-b01a-e6709cd6be33/
http://sportcamp.msnd3.com/tracking/lc/f2bc2e49-63fc-4210-bcd0-76d32e2cd589/d91c464d-963c-40fe-8ea1-1179debac4f6/461fc834-3824-4ec2-b01a-e6709cd6be33/
http://sportcamp.msnd3.com/tracking/lc/f2bc2e49-63fc-4210-bcd0-76d32e2cd589/dd1e4dae-dbc0-4a60-aaa2-79f3d1722c70/461fc834-3824-4ec2-b01a-e6709cd6be33/
http://sportcamp.msnd3.com/tracking/lc/f2bc2e49-63fc-4210-bcd0-76d32e2cd589/ddb5c479-ae43-47ee-8b6d-34cb1ccd7c0c/461fc834-3824-4ec2-b01a-e6709cd6be33/
http://sportcamp.msnd3.com/tracking/lc/f2bc2e49-63fc-4210-bcd0-76d32e2cd589/6a1466a6-8beb-42db-a0dc-0a3a3bd8b2f4/461fc834-3824-4ec2-b01a-e6709cd6be33/
http://sportcamp.msnd3.com/tracking/lc/f2bc2e49-63fc-4210-bcd0-76d32e2cd589/9abf6324-2174-4905-8d3e-008c5c4925c8/461fc834-3824-4ec2-b01a-e6709cd6be33/


13 Αθλητικές Εγκαταστάσεις
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28 Aθλήματα



28 Aθλήματα



Athens Company Run

Venue: ΟΑΚΑ

Registration center: THE MALL ATHENS

Αγώνας δρόμου 5 & 10 km

Το μεγαλύτερο δρομικό event Εργασιακού Αθλητισμού!



Διεξήχθη παρέλαση όλων των αθλητών περιμετρικά του 

Σταδίου που θύμιζε την Τελετή Έναρξης των 

Ολυμπιακών Αγώνων το 2004! 

Σημαίες όλων των χωρών κυμάτιζαν και εργαζόμενοι 

από το την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετείχαν με  

ενθουσιασμό! 

Τα κύρια σημεία αναφοράς της επιτυχίας ξεκινούν με την 

φαντασμαγορική Τελετή Έναρξης στο Παναθηναϊκό 

Στάδιο που σήμανε την επίσημη έναρξη των Αγώνων!

Τελετή Έναρξης



Τελετή Έναρξης



«Οι Έλληνες αθλητές και αθλούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να 

ανταλλάξουν απόψεις με τους ξένους συναδέλφους τους σε μία αθλητική 

γιορτή. Αυτή η διοργάνωση αποτελεί μία σπουδαία ευκαιρία για να 

απογειώσουμε και στην Ελλάδα τον εργασιακό αθλητισμό.», 

δήλωσε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Σπύρος Καραβούλης.

Τελετή Έναρξης – Επίσημοι χαιρετισμοί

«Πρόκειται για μία μεγάλη διοργάνωση που θα επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα 

μπαίνει δυναμικά στον χώρο των μεγάλων διοργανώσεων. Είναι η πρώτη φορά 

που θα φιλοξενηθεί ένα τέτοιο γεγονός στη χώρα μας, και είμαστε υποχρεωμένοι 

να βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις», δήλωσε ο Υφυπουργός Αθλητισμού 

Λευτέρης Αυγενάκης.

«Η συμβολή των Παγκόσμιων Αγώνων στην τουριστική προβολή είναι πολύ 

σημαντική, σε μια περίοδο που ο τουρισμός αποτελεί την κινητήριο δύναμη της 

οικονομίας. Η διοργάνωση είναι άριστα συνυφασμένη με την υγεία και τον 

σεβασμό στις αξίες του αθλητικού κινήματος και αναδεικνύει τον τόπο μας», 

τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.

«Ο εργασιακός αθλητισμός επιδρά θετικά στους εργαζόμενους από πλευράς 

υγείας και ποιότητα ζωής, και αυτό σημαίνει και μεγαλύτερη παραγωγικότητα στις 

επιχειρήσεις. Είναι θετικό ότι οι Αγώνες γίνονται στην πατρίδα μας και ακόμα πιο 

σημαντικό ότι διεξάγονται τώρα που φαίνεται σιγά σιγά ότι βγαίνουμε από την 

κρίση του κορωνοϊού» δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης.



Τελετή Έναρξης

Η εμπειρία στο Παναθηναϊκό Στάδιο ήταν 

μοναδική. Η ομάδα της Meet the Team Events 

διοργάνωσε ένα ανεπανάληπτο καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα.

Μια ομάδα 240 performers, τεχνικούς και 

εθελοντές πρόσφεραν ένα φαντασμαγορικό 

θέαμα! 

http://sportcamp.msnd3.com/tracking/lc/f2bc2e49-63fc-4210-bcd0-76d32e2cd589/b317af91-4d02-4ea4-a652-55172b86f9c5/461fc834-3824-4ec2-b01a-e6709cd6be33/


Γκαλά Επισήμων πριν την Τελετή Έναρξης 

στο Atrium του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Με μεγάλη χαρά και προσμονή υποδεχθήκαμε τους επισήμους 

μας, όπου έλαβαν χώρα ομιλίες και εγκάρδιες προσφωνήσεις.

Τον λόγο πήραν ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος 

Μαυρωτάς, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης 

Αυγενάκης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και o 

Didier Besseyre - WFCS President, ο πρόεδρος της Οργανωτικής 

Επιτροπής των αγώνων Σπύρος Καραβούλης, η βουλευτής 

Κυκλάδων της ΝΔ Κατερίνα Μονογυιού όπου  τόνισαν την 

σημαντικότητα της εξέλιξης του εργασιακού αθλητικού στην Ελλάδα!



Συμμετέχουσες Χώρες

𝐀𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚
𝐁𝐞𝐥𝐠𝐢𝐮𝐦
𝐁𝐮𝐥𝐠𝐚𝐫𝐢𝐚
𝐂𝐚𝐧𝐚𝐝𝐚
𝐂𝐳𝐞𝐜𝐡 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜
𝐄𝐠𝐲𝐩𝐭
𝐄𝐪𝐮𝐚𝐝𝐨𝐫
𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞
𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲
𝐆𝐫𝐞𝐞𝐜𝐞
𝐇𝐮𝐧𝐠𝐚𝐫𝐲
𝐈𝐜𝐞𝐥𝐚𝐧𝐝
𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚
𝐈𝐫𝐚𝐧
𝐈𝐫𝐞𝐥𝐚𝐧𝐝
𝐈𝐭𝐚𝐥𝐲
𝐋𝐚𝐭𝐯𝐢𝐚
𝐉𝐚𝐩𝐚𝐧
𝐉𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧

𝐋𝐢𝐭𝐡𝐮𝐚𝐧𝐢𝐚
𝐌𝐚𝐥𝐢
𝐌𝐞𝐱𝐢𝐜𝐨
𝐌𝐨𝐫𝐨𝐜𝐜𝐨
𝐍𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝𝐬
𝐍𝐢𝐠𝐞𝐫𝐢𝐚
𝐍𝐨𝐫𝐰𝐚𝐲
𝐎𝐦𝐚𝐧
𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥
𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚
𝐑𝐰𝐚𝐧𝐝𝐚
𝐒𝐰𝐢𝐭𝐳𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝
𝐒𝐥𝐨𝐯𝐚𝐤𝐢𝐚
𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐊𝐨𝐫𝐞𝐚
𝐒𝐩𝐚𝐢𝐧
𝐓𝐮𝐫𝐤𝐞𝐲
𝐔𝐳𝐛𝐞𝐤𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧
𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐄𝐦𝐢𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬
𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚



Συμμετέχουσες Εταιρίες
Συμμετείχαν 75 ελληνικές εταιρείες και 250 εταιρίες από όλο τον κόσμο! 



Ελληνικές Συμμετοχές

Η συμμετοχή από πλευράς Ελλήνων εργαζομένων / αθλητών ήταν πρωτοφανής!



Συνδιοργάνωση Αιγίδες 



Λευτέρης Αυγενάκης - Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Στήριξε έμπρακτα εξαρχής το όραμα του Ελληνικού Οργανισμού 

Άθλησης και Υγείας 

για την διοργάνωση των 

3ων Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού που 

διεξήχθησαν με τεράστια επιτυχία.

Ο Υφυπουργός με επίσημη επιστολή προσκάλεσε όλους 

τους Έλληνες 

και εργαζόμενους του εξωτερικού να δηλώσουν συμμετοχή 

στο παγκόσμιο αυτό αθλητικό γεγονός!

Πέρασε σε Διάταξη Νόμου, η οποία ψηφίστηκε από το 

Ελληνικό κοινοβούλιο για την αδειοδότηση τέλεσης των 

αγώνων μέσω της 

οποίας κατέστη εφικτή η διοργάνωση σε συνθήκες 

πανδημίας. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
ΣΑΛΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
CHEERLEADING

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΜΠΡΙΤΖ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΝΤΑΡΤΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΑΡΤΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ



Προβολή της διοργάνωσης

• Ιστοσελίδα
• Social Media 
• Συνεντεύξεις Τύπου
• Κοινοποιήσεις 
• Δημοσιεύσεις
• Newsletters
• Bulletin 1, 2 & 3
• Εφαρμογή (mobile app)
• Έντυπος τύπος
• Οθόνες τηλεματικής σε λεωφορεία και 

τρόλεϊ
• Άρθρα
• Media Coverage
• Προωθητικό υλικό στα venues



Website - https://www.athens2020.org/



Website – Partners, Supporters



Website – Media Sponsors & Partners



Website –Partners



Social Media Presence 



Συνεντεύξεις Τύπου
Δυο Συνεντεύξεις Τύπου έλαβαν χώρα ως μέρος της προώθησης

των 3ων Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού.

Αθήνα, 27/2/2020

Σεράφειο Δήμου Αθηναίων

Αθήνα, 15/7/2021 Ζάππειο Μέγαρο



Κοινοποιήσεις! 



Κοινοποιήσεις! 



Κοινοποιήσεις … καθ' όλη την διάρκεια των Αγώνων!



Δημοσιεύσεις



Δημοσιεύσεις



Δημοσιεύσεις



Δημοσιεύσεις



Δημοσιεύσεις



Δημοσιεύσεις



Newsletters

Χιλιάδες παραλήπτες έλαβαν τα ενημερωτικά  
newsletters που στείλαμε στους εργαζομένου / 
αθλητές του εξωτερικού και της Ελλάδας για να 
μείνουμε σε συνεχή επαφή μεσώ των μέσων κοινωνική 
δικτύωσης. Μείναμε ενωμένοι, μεταδώσαμε όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες, εστιάσαμε στα σημαντικά 
δρώμενα και ήμασταν διαρκώς σε επικοινωνία, 
εντείνοντας το πνεύμα της ομαδικότητας.     



Newsletters



Newsletters

Co-organizer



Newsletters



Bulletin 1,2 & 3

Το Bulletin 1,2 και 3 τα «εγχειρίδια» των 3ων 
Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού 
περιείχε όλες τις αναλυτικές πληροφορίες για 
τους Αγώνες.



Bulletin 1,2 & 3



Bulletin 1,2 & 3



Bulletin 1,2 & 3



Mobile App

Για τους περισσότερο προηγμένους στην 
τεχνολογία που αγαπούν τα apps, φτιάξαμε ένα 
mobile app για τους Αγώνες συμβατό με 
λογισμικό android και iOS.
Όλα τα αθλήματα, οι εγκαταστάσεις, οι 
τοποθεσίες, τα χρονοδιαγράμματα καθώς και τα 
ζωντανά αποτελέσματα ήταν εκεί!



Mobile App



Γραφείο Τύπου

στελεχωμένο από έγκριτους δημοσιογράφους με 
επικεφαλής τη Σπυριδούλα Σπανέα!



Οθόνες τηλεματικής σε λεωφορεία & τρόλεϊ
προβολής σύντομου μηνύματος στις οθόνες των 

τηλεματικών στάσεων.

Οι 3οι Παγκόσμιοι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού

«ταξίδεψαν» 

μέσω των μέσων μαζικής μεταφοράς 

χάρη στην ευγενή χορηγία

των συγκοινωνιών Αθηνών Ο.Α.Σ.Α.!

Εντός λεωφορείων, τρόλεϊ και 

σύντομα μηνύματα προβλήθηκαν 

στις οθόνες τηλεματικών στάσεων.



Προωθητικό υλικό σε όλα τα venues!



Η αξία της Χορηγίας σας είναι ανεκτίμητη!



Προωθητικό υλικό σε όλα τα venues!



Προωθητικό υλικό σε όλα τα venues!

GameOn SportCafe & Peace and Friendship Stadium



OAKA & Ορειβατικό Καταφύγιο Μπάφι Πάρνηθα



OAKA & Ορειβατικό Καταφύγιο Μπάφι Πάρνηθα



Enso Beach Volley by Efi Sfyri



Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα & OAKA



OAKA – Athens Company Run



Marina Vouliagmenis, Moorings Restaurant & Peace and Friendship Stadium



Golf Course Γλυφάδα



Athens National Gymnastics Center I. Fokianos



Athens National Gymnastics Center I. Fokianos

Registration & Events Centre 



Κάνουμε πράξη το όραμα μας! 

Μέσω της συμμετοχής των 

εργαζόμενων σε αθλήματα της 

αρεσκείας τους, θεμελιώνεται και 

εξελίσσεται η έννοια του

«ενεργού εργασιακού 

περιβάλλοντος» 

(active workplace) και 

χτίζονται ισχυροί δεσμοί μεταξύ της 

ομάδας των εργαζόμενων που 

προάγουν την ομαδικότητα, 

την ευγενή άμιλλα, 

την συνεργασία 

&

την συλλογική

προσπάθεια.



Ο HOCSH οραματίζεται να συνεχίσει 

τη διασύνδεση Ελληνικών Ομάδων με 

ομάδες του εξωτερικού, αλλά και να 

επιτυγχάνεται μια ενεργή και 

εποικοδομητική προβολή της Ελλάδας, 

ως προορισμός για τον Εταιρικό 

Αθλητισμό.

Το όραμα μας είναι ο Εργασιακός 

Αθλητισμός να αποτελεί μια κινητήρια 

δύναμη για την ψυχαγωγία, αναψυχή 

και μέσο βελτίωσης της υγείας και 

δεικτών παραγωγικότητας των 

εργαζομένων.



“Γευθείτε μέσα από ένα μοναδικό video, τα μοναδικά στιγμιότυπα που έγιναν 

οι καλύτερες αναμνήσεις!”

https://www.youtube.com/watch?v=f3kXV-CExGU




Σας ευχαριστούμε!


