ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΕ ΠΑΟΚ 2011-2012
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αλαθνηλώλεη όηη από ηελ Δεπηέξα 25 Ινπιίνπ 2011 μεθηλά ε δηάζεζε ηωλ
εηζηηεξίωλ δηαξθείαο ηεο νκάδαο κπάζθεη ηνπ ΠΑΟΚ γηα ηελ αγωληζηηθή πεξίνδν 20112012. Γηα πξώηε θνξά νη θίιαζινη ηνπ ΠΑΟΚ ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα αγνξάζνπλ ηα
εηζηηήξηα δηαξθείαο γηα ηελ νκάδα κπάζθεη θαη από ηα γξαθεία ηεο ΚΑΕ ΠΑΟΚ ζην PAOK
Sports Arena, αιιά θαη κέζω internet. Είλαη ε πξώηε θνξά πνπ μεθηλά ε ΚΑΕ ΠΑΟΚ ηε
δηαδηθαζία αγνξώλ κέζω Internet, αξρηθά γηα εηζηηήξηα δηαξθείαο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα απιά
εηζηηήξηα αγώλωλ θαη αγνξέο από ην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα (κπνπηίθ/e-shop) ηεο ΚΑΕ
ΠΑΟΚ, πινπνηώληαο ηελ απαίηεζε ρηιηάδωλ θηιάζιωλ ηεο νκάδαο από ηελ Ειιάδα θαη ην
εμωηεξηθό.
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ελεκεξώλεη επίζεο όηη νη πξώηνη ρίιηνη (1.000) θίιαζινη ηνπ ΠΑΟΚ πνπ ζα
απνθηήζνπλ εηζηηήξηα δηαξθείαο γηα ηελ αγωληζηηθή πεξίνδν 2011-2012 ζα παξαιάβνπλ
(εληειώο ΔΩΡΕΑΝ) θαη κία θαλέια ηνπ ΠΑΟΚ κε ηνλ αξηζκό «7» θαη ην όλνκα ηνπ Μπάλε
Πξέιεβηηο, απζεληηθή ξέπιηθα από ηνλ ηειηθό ηνπ Κππέιινπ Κππειινύρωλ Επξώπεο πνπ
έγηλε ην 1991 ζηε Γελεύε. Η ζπγθεθξηκέλε πξνωζεηηθή ελέξγεηα, αθνξά θαη ηηο αγνξέο κέζω
internet θαη ζα ΣΗΡΗΘΕΙ ΑΤΣΗΡΗ ΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ.
Από θέηνο νη πξνζθιήζεηο ζα θαηαξγεζνύλ θαη όινη ρωξίο θακία εμαίξεζε, κε πξώηνπο ηνπο
δηνηθνύληεο, ζα κπαίλνπλ ζην γήπεδν κόλν κε εηζηηήξην δηαξθείαο. Γλωξίδνπκε όηη απηό ζα
δπζαξεζηήζεη πάξα πνιινύο, αιιά ν ΠΑΟΚ έρεη απηή ηελ ζηηγκή αλάγθε ηελ έκπξαθηε
ζηήξημε όιωλ.
Οη ηηκέο ηωλ εηζηηεξίωλ δηαξθείαο γηα ηελ αγωληζηηθή πεξίνδν 2011-2012 είλαη…
ΚΑΣΗΓΟΡΘΑ

ΔΘΑΖΩΜΑ

ΣΘΜΗ

BLACK (πλδέζκωλ)
WHITE
VIP 5, 6, 7 & 8
VIP 1 & 4
VIP 2 & 3
VIP GOLD

Όια ηα ππόινηπα δηαδώκαηα ηνπ γεπέδνπ
Όια ηα ππόινηπα δηαδώκαηα ηνπ γεπέδνπ
108, 109, 110, 111
VIP 1 & 4
VIP 2 & 3
VIP GOLD

75€
95€
200€
500€
1.500€
3.000€

Από θέηνο ε ΚΑΕ ΠΑΟΚ θαη ην ηκήκα Μάξθεηηλγθ, πξνρώξεζαλ ζηελ δεκηνπξγία ελόο
εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ηελ επωλπκία «νη 300 ηνπ ΠΑΟΚ», κε αληαπνδνηηθά νθέιε γηα
όζνπο ζέινπλ λα ζπλδπάζνπλ ηε αγάπε ηνπο γηα ηνλ ΠΑΟΚ, κε ηελ παξνπζία ηνπο ζην
γήπεδν, ηελ πξνβνιή ηεο επηρείξεζήο ηνπο θαη κία ακθίδξνκε ζρέζε επηθνηλωλίαο κε ηελ
νκάδα.
Σο ειζιηήριο διαρκείας για ηην αγωνιζηική περίοδο 2011-2012 περιλαμβάνει…
 Οινπο ηνπο εληόο έδξαο αγώλεο ηνπ ΠΑΟΚ γηα ηελ θαλνληθή πεξίνδν θαη ηελ 1ε
θάζε ηωλ πιέη νθ ηνπ πξωηαζιήκαηνο ηεο Α1 γηα ηελ πεξίνδν 2011-2012
 Σνπο εληόο έδξαο αγώλεο ηνπ ΠΑΟΚ ζηε θάζε ηωλ νκίιωλ ηεο Επξωπαϊθήο
δηνξγάλωζεο πνπ ζα ζπκκεηέρεη ε νκάδα (Euroleague ή Eurocup)
Δεν περιλαμβάνονηαι…
 Οη αγώλεο ηνπ Κππέιινπ Ειιάδαο
 Η 2ε θαη 3ε θάζε ηωλ πιέη νθ

ΠΕΡΘΟΔΟΘ ΔΘΑΘΕΗ
1.Σα εηζηηήξηα δηαξθείαο γηα ηελ αγωληζηηθή πεξίνδν 2011-2012, ζα δηαηίζεληαη από ηελ
Δεπηέξα 25 Ινπιίνπ 2011 κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 23 επηεκβξίνπ 2011 πξνο όινπο ηνπο
θηιάζινπο ηνπ ΠΑΟΚ.
2.Οη παιηνί θάηνρνη εηζηηεξίωλ δηαξθείαο, ζα κπνξνύλ λα αλαλεώζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη ζα
έρνπλ πξνηεξαηόηεηα από ηελ Δεπηέξα 25 Ινπιίνπ 2011 κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 19
Απγνύζηνπ 2011. Καη νη ζέζεηο ηωλ παιαηώλ θαηόρωλ (όζεο δελ ζα έρνπλ αλαλεωζεί ωο ηηο
19/8/2011) ζα είλαη δηαζέζηκεο από ηηο 22/8/2011.
ΑΠΑΡΑΘΣΗΣΑ ΔΘΚΑΘΟΛΟΓΗΣΘΚΑ
1.Γηα παιαηνύο θαηόρνπο: Οη θίιαζινη ηνπ ΠΑΟΚ πνπ ζέινπλ λα αλαλεώζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο
ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα θαη ηελ θάξηα δηαξθείαο (Εζληθή
Κάξηα Φηιάζινπ) ηεο ζεδόλ 2010-2011. ε πεξίπηωζε πνπ θάπνηνο θάηνρνο εηζηηεξίνπ
δηαξθείαο δε κπνξεί λα πξνζέιζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζηα γξαθεία ηεο ΚΑΕ
ΠΑΟΚ ζα κπνξεί λα αλαλεώζεη ηελ ζέζε ηνπ κέζω εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ, ν
νπνίνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ θαηόρνπ, ηελ εμνπζηνδόηεζε θαη ηελ
θάξηα δηαξθείαο ηνπ θαηόρνπ.
2.Γηα λένπο θαηόρνπο: Οη λένη θάηνρνη εηζηηεξίνπ δηαξθείαο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηελ
αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα.

ΗΜΕΘΑ ΔΘΑΘΕΗ
Σα εηζηηήξηα δηαξθείαο γηα ηελ αγωληζηηθή πεξίνδν 2011-12 δηαηίζεληαη από…
1.Σα γξαθεία ηεο ΚΑΕ ΠΑΟΚ ζην PAOK Sports Arena ωο εμήο…
Δεπηέξα-Παξαζθεπή: 10.00-20.00
2.Internet
3.ύλδεζκνη Φίιωλ ΠΑΟΚ (Μόλν γηα κέιε ηωλ ζπλδέζκωλ)
ΚΑΣΗΓΟΡΘΕ ΕΘΘΣΗΡΘΩΝ
1.Καλνληθά
2.πλδέζκωλ
3.Αλεξγνη, Φνηηεηέο θαη Μαζεηέο: Σα εηζηηήξηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο θνζηίδνπλ 75€. Γηα
ηελ αγνξά ηνπ εηζηηεξίνπ δηαξθείαο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, απαηηείηαη θαη ε πξνζθόκηζε ηωλ
ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ (θάξηα αλεξγίαο, βεβαίωζε ΟΑΕΔ, βεβαίωζε ζπνπδώλ-πάζν).
ΣΡΟΠΟΘ ΠΛΗΡΩΜΗ
1.Μεηξεηά
2.Πηζηωηηθή θάξηα κε δπλαηόηεηα απνπιεξωκέο έωο 6 άηνθεο δόζεηο (κόλν γηα ζπλαιιαγέο
από ην PAOK Sports Arena). Δεθηέο όιεο νη πηζηωηηθέο θάξηεο, εθηόο DINERS,
AMERICAN EXPRESS.
3.Καηάζεζε ζε ινγαξηαζκό ΚΑΕ ΠΑΟΚ ζηελ ηξάπεδα ΠΕΙΡΑΙΩ (γηα ζρεηηθέο
ιεπηνκέξεηεο, επηθνηλωλήζηε κε ηελ ΚΑΕ ΠΑΟΚ).
ΔΘΕΤΚΡΘΝΘΕΘ
1.Δελ είλαη εθηθηή ε αγνξά εηζηηεξίνπ κε πξνθαηαβνιή
2.Δελ είλαη εθηθηή ε αγνξά εηζηηεξίνπ κε δύν ηξόπνπο (π.ρ: ηα κηζά κε κεηξεηά θαη ηα κηζά
κε πηζηωηηθή θάξηα)
3.ηηο αγνξέο κέζω Internet δελ είλαη εθηθηή ε αιιαγή ζέζεο, νύηε θαη ε αθύξωζε ηεο
ζπλαιιαγήο.
4.Σα εηζηηήξηα δηαξθείαο γηα ηηο θαηεγνξίεο VIP 1,2,3,4,5,6,7,8 θαη VIP GOLD,
πεξηιακβάλνπλ όινπο αλεμαηξέηωο ηνπο εληόο έδξαο αγώλεο ηνπ ΠΑΟΚ γηα ηελ αγωληζηηθή
πεξίνδν 2011-2012 ζε Ειιεληθό Πξωηάζιεκα (Α1) θαη Επξώπε (Euroleague ή Eurocup).
ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ
Κάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα επηθνηλωλεί κε ηα γξαθεία ηεο ΚΑΕ ΠΑΟΚ (Κιεηζηό
γήπεδν ΠΑΟΚ, Αληώλε Σξίηζε 12, ηει.2310-472551, 2310-472561, email:
paokbc@otenet.gr). Πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ γηα ην πξόγξακκα ηωλ εηζηηεξίωλ δηαξθείαο θαη
ζηελ ηζηνζειίδα www.paokbc.gr
Από θέηνο ε ΚΑΕ ΠΑΟΚ εγθαηληάδεη θαη κία αθόκε κνξθή επηθνηλωλίαο, δίλνληαο ηελ
δπλαηόηεηα ζε όινπο ηνπο θηιάζινπο λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, ηηο πξνηάζεηο ηνπο, αιιά
θαη ηα παξάπνλά ηνπο, ζηέιλνληαο email ζηε δηεύζπλζε marketing@paokbc.gr.

ΠΑΡΟΥΕ ΓΘΑ ΚΑΣΟΥΟΤ ΕΘΘΣΗΡΘΩΝ ΔΘΑΡΚΕΘΑ 2011-2012
ΣΘΜΗ

Εκπηωζη ζε προϊόνηα &
σπηρεζίες τορηγών ΚΑΕ
ΠΑΟΚ

Αίθοσζα
VIP

Προηεραιόηηηα αγοράς
ειζιηηρίων Κσπέλλοσ,
2ης & 3ης θάζης πλέι οθ

Εκπηωζη 10%
μποσηίκ/e-shop

Πάρκινγκ

75,00 €
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95,00 €
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200,00 €



----







500,00 €





πκπεξηιακβάλεηαη





1.500,00 €





πκπεξηιακβάλεηαη





3.000,00 €





πκπεξηιακβάλεηαη





