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Λίγα λόγια για εμάς…  

  

      Ο Α.Σ Μακεδονικός, ένας από τους πιο ιστορικούς αθλητικούς  συλλόγους , με έτος ίδρυσης το 1928, 

εδρεύει στον κόμβο Ευκαρπίας και φιλοξενεί πάνω από 1200 παιδιά που γυμνάζονται στα τμήματα υποδομής 

του, πάνω από 1200 δηλαδή οικογένειες που καθημερινά φιλοξενούνται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του. 

 

    Πέρα από τα τμήματα υποδομής , ο Α.Σ Μακεδονικός διαθέτει ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου που 

αγωνίζεται στη Γ΄εθνική κατηγορία , ανδρική ομάδα μπάσκετ  στη Γ΄εθνική κατηγορία , ανδρική ομάδα βόλεϊ 

στην Α2 εθνική κατηγορία και γυναικεία ομάδα βόλεϊ στη Β΄τοπική κατηγορία.  

 

     Τις εγκαταστάσεις του Α.Σ Μακεδονικού όμως, εκτός από τους αθλητές του, κάθε Σαββατοκύριακο 

επισκέπτονται πάνω από 2000 αθλητές που συμμετέχουν στο εσωτερικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου , το οποίο με 

απόλυτη επιτυχία διοργανώνεται τα τελευταία 6 χρόνια.  

 

    Η διοίκηση του συλλόγου , εκτιμά απεριόριστα το αμείωτο ενδιαφέρον όλων των μελών του , και στο 

πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης που αισθάνεται , φέρνει με το νέο του εγχείρημα που ονομάζεται «MAK FAMILY», 

την τοπική κοινωνία πιο κοντά από ποτέ.  

 

   Στόχος της νέας αυτής ιδέας είναι με την απόκτηση κάρτας διαρκείας του συλλόγου μας, πρώτα να 

φέρουμε τον κόσμο και πάλι πίσω στα γήπεδα . Να αποκτήσει και πάλι, ο τοπικός αθλητισμός το χειροκρότημα 

που του αξίζει και να αποτελέσουν οι αγώνες των πρώτων μας ομάδων , την οικογενειακή εβδομαδιαία έξοδο και 

δραστηριότητα  στο προστατευμένο από δυσάρεστα φαινόμενα περιβάλλον της ομάδας μας. Δεν μένουμε όμως 

μόνο σε αυτό. Φέρνουμε τα μέλη της οικογένειας αυτής κοντά στην τοπική κοινωνία , δίνοντάς τους τη 

δυνατότητα έκπτωσης σε μια σειρά από καταστήματα με την επίδειξη της κάρτας διαρκείας.  

 

 Τα καταστήματα αυτά είναι τα δικά σας καταστήματα , καθώς δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους 

«επαγγελματίες» ιδιώτες , να διαφημίσουν την επιχείρησή τους στο επίσημο site του συλλόγου, σε ηλεκτρονικό 

μέσο διαφήμισης σε εμφανές από όλους τους επισκέπτες σημείο στις εγκαταστάσεις μας, καθώς και σε 

διαφημιστικό φυλλάδιο, και όλα αυτά με αντίτιμο 50 ευρώ ετησίως.  

 

 Έτσι, με αμφίδρομο όφελος, ο Α.Σ Μακεδονικός δημιουργεί ένα τεράστιο δίκτυο επαγγελματικών και 

ανταποδοτικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της οικογένειάς του.  

 

 Ελάτε να δημιουργήσουμε την δική μας «πράσινη οικογένεια» μέσα στην οποίο στηρίζοντας την ομάδα μας 

και την επιχείρηση του διπλανού μας, στηρίζουμε έμπρακτα και τη δική μας, έχοντας ως «πελάτες» εκατοντάδες 

μέλη της οικογένειας του Μακεδονικού. 

Με εκτίμηση 

Τμήμα Μάρκετινγκ 
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Προς τις επιχειρήσεις…  

  

      Με το νέο εγχείρημα «MAK FAMILY» κάθε επιχείρηση που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα θα μπει στην 

μεγάλη οικογένεια του συλλόγου και θα έχει τα ακόλουθα ωφέλει: 

  Καταχώρηση της επιχείρησης στον κατάλογο «MAK FAMILY» στο επίσημο site του συλλόγου. 

  Ανακοίνωση της έναρξης συνεργασίας μας στα Social Media (Facebook, Instagram) του συλλόγου. 

  Διανομή του έντυπου καταλόγου της λίστας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων σε κάθε κάτοχο της 

κάρτας διαρκείας του συλλόγου.  

 Μόνιμη προβολή των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε οθόνη σε εμφανές σημείο 

των εγκαταστάσεων μας.  

 Πρόσβαση σε τηλεφωνικό κατάλογο ή email (κατόχων των διαρκείας έπειτα από και την δική τους 

συγκατάθεσης) με στόχο την προώθηση προσφορών της επιχείρησή σας. 

 Δυνατότητα τροποποίηση της προσφοράς μέσα στην χρονιά. 

 Διαρκείας Mak Family για να  παρακολουθείτε τους αγώνες του συλλόγου.   

 

 

 Τρόπος έναρξης συνεργασίας: 

 Συμπλήρωση της ειδικής φόρμας. 

 Καταχώρηση μιας προσφοράς για τους κατόχους της κάρτας 

 Αποστολή κάρτας και λογότυπου για την καταχώρηση (makedonikos.marketing@gmail.com) 

 Κόστος συμμετοχής:  100€  50€ -  Άμεση εξόφληση   

 

 Παρατηρήσεις: 

  Το πρόγραμμα λήγει στις 15 Αυγούστου όπου και παύουν να ισχύουν οι κάρτες διαρκείας. 

  Δεν υπάρχει  αποκλειστικότητα στο αντικείμενο της επιχείρησης  

Για τυχόν αλλαγές στην προσφερόμενη έκπτωση θα πρέπει να μας ενημερώνεται  ώστε να ανανεώνουμε και 

την σελίδα μας. 
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