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2nd International Mini Basket Festival 

Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Απρ. 2017 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, η Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης «Ε.ΚΑ.Σ.Θ.» και 

η ΚΑΣ Νέας Ραιδεστού, διοργανώνουν το 2nd International Mini Basket Festival, με τη 

συμμετοχή αντίστοιχων αθλητικών φορέων άλλων χωρών. Η εκδήλωση, θα πραγματοποιηθεί στη 

πόλη της Θεσσαλονίκης, από τις 20 μέχρι τις 22 Απριλίου 2017. 

 

Για την υλοποίηση του, πραγματοποιείται συνεργασία με ομοσπονδίες Basket Βαλκανικών & 

άλλων χωρών (Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ρωσία κλπ), όπου με μεγάλη επιτυχία 

διοργανώνονται αντίστοιχες εκδηλώσεις επί σειρά ετών και διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία 

στη διοργάνωση του. 

 

Στόχοι του Φεστιβάλ είναι η προώθηση του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης σε νεαρές ηλικίες, 

η καλλιέργεια του ευ αγωνίζεσθαι, η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ διαφορετικών χωρών, η 

ενημέρωση προπονητών παιδικών ομάδων και η διεθνής ανάδειξη της πόλης της Θεσσαλονίκης. 

Στο Φεστιβάλ θα συμμετέχουν παιδικές ομάδες ηλικίας 7 έως 11 ετών, η προπονητική τους ομάδα 

καθώς και οι συνοδοί των αποστολών. Οι μικροί αθλητές θα συνοδεύονται από τη προπονητική 

τους ομάδα καθώς και από τους συνοδούς των ομάδων. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των 

συμμετεχόντων θα ξεπεράσει τα 2.000 άτομα, ενώ θα κληθούν να συμμετάσχουν αθλητικές 

ενώσεις από Ευρωπαϊκές & μη χώρες. Το μεγαλύτερο μέρος του Φεστιβάλ θα καλυφθεί από 

αγώνες μεταξύ των νεαρών αθλούμενων (αγόρια & κορίτσια), ενώ παράλληλα θα 

πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις καθώς και σεμινάρια κατάρτισης των προπονητών.  

 

Επίσης θα πραγματοποιηθούν  εκπαιδευτικές – ψυχαγωγικές εκδηλώσεις (μουσεία, αξιοθέατα, 

εκπαιδευτικοί και αθλητικοί  χώροι) καθώς  και  άλλα  δρώμενα, με  στόχο  τη  γνωριμία  με τη 

Θεσσαλονίκη, την ευρύτερη  περιοχή  και  την πολιτιστική  και  τουριστική  προβολή  αυτών.  

 

Οι ομάδες δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή τους στους αγώνες. 

Η είσοδος στους αγώνες για το κοινό θα είναι ελεύθερη. 

 

Βασική μας επιδίωξη, είναι η επιτυχημένη οργάνωση και διεκπεραίωση του 2nd International Mini 

Basket Festival, να το καθιερώσει ως ένα θεσμό που θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο και θα 

προβάλει το άθλημα της καλαθοσφαίρισης. 

 

Θα ήταν μεγάλη τιμή για όλους τους συνδιοργανωτές, η ενεργή παρουσία επιχειρήσεων και 

οργανισμών κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ. Η συμμετοχή και κυρίως η υποστήριξή σας, 

είναι πολύ σημαντική για την ενίσχυση του σκοπού της διοργάνωσης και την επιτυχημένη 

διεκπεραίωση αυτού.  
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Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας και θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα όπως 

μας δοθεί η ευκαιρία για μία κατ’ ιδίαν συνάντηση, προκειμένου να σας παρουσιάσουμε μια 

ολοκληρωμένη Πρόταση Χορηγίας. Πιστεύουμε στο εγχείρημά μας και είμαστε πεπεισμένοι για  

τα ανταποδοτικά οφέλη που θα αποφέρει στους  συμμετέχοντες η εν λόγω διοργάνωση σε τοπικό 

και Διεθνές επίπεδο. 

 

Με τη συμμετοχή σας ως χορηγό θα υπάρχει η προβολή του λογότυπού σας (logo) σε όλο το 

επικοινωνιακό υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό, της διοργάνωσης (δελτία τύπου, αφίσες, 

εκδηλώσεις, κλπ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση,  

 

 

Για την Ε.ΚΑ.Σ.Θ. Για την ΚΑΣ «ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ» 

 

Λόρτος Σάββας                                                                         Αλεξιάδης Κλεόβουλος  

   Πρόεδρος    
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