
 

 

  

 

 

Φθινο�ωρινό ∆εί�νο ΙΕΝΕ 
 

27 Σεπτεµβρίου 2010  

 

Επ’ ευκαιρία της έναρξης της νέας περιόδου εργασιών (2010/2011) και το 

τέλος του καλοκαιριού το ΙΕΝΕ οργανώνει για τέταρτη χρονιά την ετήσια 

φθινοπωρινή εκδήλωση “Back to Business”“Back to Business”“Back to Business”“Back to Business”, , , , την ∆ευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο φιλόξενο και ιστορικό χώρο του 

Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος στην Καστέλα, ο οποίος κατόπιν ειδικής 

συμφωνίας παραχωρείται στο ΙΕΝΕ για την ανωτέρω εκδήλωση. 

 

Ο Ναυτικός Όμιλος ΕλλάδοςΟ Ναυτικός Όμιλος ΕλλάδοςΟ Ναυτικός Όμιλος ΕλλάδοςΟ Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος    

Έχουν περάσει εβδομήντα επτά χρόνια από τότε που ιδρύθηκε ο Ναυτικός 

Όμιλος Ελλάδος στο Μικρολίμανο του Πειραιά. Ένας Όμιλος - μύθος με 

μεγάλη ιστορία, χάρη στον οποίον η ιστιοπλοΐα γνώρισε καθοριστικής 

σημασίας ανάπτυξη στη χώρα μας. 

 

Από το 1938 ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος πρωτοστατεί στην ίδρυση τόσο της 

Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, όσο και του Εθνικού Κέντρου 

Ιστιοπλοΐας Πειραιώς. Τελικά η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (Ε.Ι.Ο.), 

ιδρύεται από τον Ν.Ο.Ε. το 1952 και από το Κράτος διορίζεται αντιπρόσωπός 

του δια την διοργάνωση διεθνών αγώνων και την αποστολή αθλητών σ’ 

αγώνες στο εξωτερικό. 

 

Κύριος σκοπός του Ομίλου ήταν και εξακολουθεί να είναι η συστηματική 

καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για την 

συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες. Εξ ίσου σημαντικούς σκοπούς του 

Ομίλου αποτελούν η ανάπτυξη εθνικού θαλασσίου πνεύματος, η προαγωγή 

της πίστης στη θάλασσα ως στοιχείου ζωής και προόδου του έθνους, η 

συμβολή στη διάδοση της ιδιωτικής ψυχαγωγικής ναυσιπλοΐας και η 

συμμετοχή σε κάθε εκδήλωση αγάπης προς τη θάλασσα.  

 

Το κεντρικό κτίριο του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, βρίσκεται στην κορυφή 

του σημαντικής αρχαιολογικής αξίας λόφου Κουμουνδούρου (οχυρωματικά 



τείχη Κόνωνος, αρχαίος ναός της Αρτέμιδος), στην βορειοδυτική πλευρά του 

Μικρολίμανου και περιβάλλεται από κήπους και την θάλασσα του 

Σαρωνικού. Η περίβλεπτη θέα που προσφέρεται στους επισκέπτες είναι 

μοναδική (για περισσότερες πληροφορίες για τον ΝΟΕ βλ. http://new.ycg.gr). 

 

Η ΕκδήλωσηΗ ΕκδήλωσηΗ ΕκδήλωσηΗ Εκδήλωση    

Η εκδήλωση “Back to Business” “Back to Business” “Back to Business” “Back to Business” δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του ΙΕΝΕ αλλά 

και στους φίλους και συνεργάτες του να συναντηθούν και να συνομιλήσουν 

σε ένα πολύ ευχάριστο και φιλόξενο περιβάλλον. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί 

μια καλή ευκαιρία για σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του ΙΕΝΕ και 

μια άριστη αφορμή για την προσέλκυση νέων μελών.  

 

Η εκδήλωση ως συνήθως θα ξεκινήσει στις 20202020::::00000000 με ένα cocktail reception 

στον πανοραμικό εξώστη του Ομίλου με θέα τον Σαρωνικό και με καθιστό 

δείπνο που θ’ ακολουθήσει στις 21212121::::00000000. Η συμμετοχή για μέλη και μη μέλη είναι 

ενιαία και έχει ορισθεί στα 60,00€ ανά άτομο, τιμή στην οποία δεν 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

 

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τη 

γραμματεία του ΙΕΝΕ, κα Άννα Κολιαράκη, τηλ. : 210-3628457 και 210-

3640278.    

 

Χορηγία ΕκδήλωσηςΧορηγία ΕκδήλωσηςΧορηγία ΕκδήλωσηςΧορηγία Εκδήλωσης    

Η συγκεκριμένη εκδήλωση προσφέρεται για χορηγία από εταιρείες και 

οργανισμούς, οι οποίοι επιθυμούν να προσκαλέσουν στελέχη και συνεργάτες 

τους σ’ ένα δείπνο αξιώσεων, σ’ ένα μοναδικό περιβάλλον υψηλών 

προδιαγραφών, όπως είναι ο χώρος του ΝΟΕ, με πρόσβαση όμως που είναι 

εξαιρετικά περιορισμένη για μη μέλη του. Προβλέπονται δύο κατηγορίες 

χορηγιών: 

 

� ΧορηγόςΧορηγόςΧορηγόςΧορηγός    

Ο κάθε χορηγός καλείται να συνεισφέρει κατ’ ελάχιστον το ποσό 

3000+€ ΦΠΑ και δικαιούται 20 προσκλήσεις 

 

� ΥποστηρικτήςΥποστηρικτήςΥποστηρικτήςΥποστηρικτής    

Ο κάθε υποστηρικτής συμμετέχει με το ποσό των 1.500 € + ΦΠΑ και 

δικαιούται 10 προσκλήσεις έκαστος. 


