


Καλωςορίςατε ςτθ Παρουςίαςθ 
του 9ου RALLY GREECE OFFROAD

Διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα του αγϊνα: https://www.rallygreeceoffroad.gr/downloads

https://www.rallygreeceoffroad.gr/downloads


9ο RALLY GREECE OFFROAD
26-29 Μαΐου

‘Αργοσ Ορεςτικό
Δυτική Μακεδονία





Οι Θεςμικοί Υποςτηρικτζσ μασ



Οι Χορηγοί μασ



Οι Υποςτηρικτζσ μασ



Οι Υποςτηρικτζσ μασ



Οι Τηλεοπτικζσ Μεταδόςεισ μασ



Ο μεγαλφτεροσ αγώνασ “εκτόσ 
δρόμου” ςτην Ελλάδα

• 4 θμζρεσ αγωνιςτικό πρόγραμμα

• 928χλμ θ ςυνολικι διαδρομι

• 593χλμ Ειδικϊν Διαδρομϊν

• 110χλμ θ μεγαλφτερθ Ειδικι Διαδρομι

• 12 ϊρεσ δράςθσ θμερθςίωσ



Η μοναδικότητα



Ο αγώνασ με τισ περιςςότερεσ 
διεθνήσ ςυμμετοχζσ

70+ Ομάδεσ για το 2022



υνζντευξθ Σφπου

Σετάρτθ 25 Μαΐου 2022



Service Park



Service Park
Κτίριο

Πολυχώροσ
620 τμ

Ενεργειακή 
Κλάςη Α 



1η ημζρα επίςημου προγράμματοσ

• Πρωτόκολλο Covid

• Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ

• Σεχνικόσ Ζλεγχοσ

• Κατατακτιρια Ειδικι Διαδρομι 6χλμ

• Σελετι πανθγυρικισ εκκίνθςθσ του αγϊνα











Μζλη 
Οργανωτικήσ 

Επιτροπήσ

Εθελοντζσ

Θ αςφάλεια του αγϊνα



Θ αςφάλεια του αγϊνα



Θ αςφάλεια του αγϊνα



Πλάνο αςφαλείασ με 62 άτομα ανά Ε.Δ.



Θ προβολι του αγϊνα το 2021



Θ προβολι του αγϊνα το 2021



Θ προβολι του αγϊνα το 2022

 Σθλεοπτικό τοφντιο ςτο Service Park

Ηωντανζσ και μαγνθτοςκοπθμζνεσ μεταδόςεισ μζςω COSMOTE TV και ΕΡΣ

Live Streaming 8-10 ϊρεσ κάκε θμζρα

 υνεχι ενθμζρωςθ μζςω των Social Media

Διανομι τθλεοπτικισ περίλθψθσ κάκε θμζρασ

υνεντεφξεισ Επιςιμων, Χορθγϊν, Οργανωτϊν, Αγωνιηομζνων

Δελτία Σφπου

 Σθλεοπτικι αναςκόπθςθ μετά το τζλοσ του αγϊνα.



Οφζλθ από τον αγϊνα
• Διεκνισ προβολι τθσ Ελλάδασ και τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ

• Κακιζρωςθ του motorsport ωσ μζςο εναλλακτικοφ τουριςμοφ

• Παρουςία τθσ Ελλάδασ ςτα θμερολόγια τθσ FIA

• υμμετοχι τθσ τοπικισ κοινωνίασ ςτθν οργάνωςθ

• Απόκτθςθ εμπειρίασ ςτθ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων υψθλϊν 
προδιαγραφϊν

• 900.000€* Άμεςθ και ζμμεςθ οικονομικι δραςτθριότθτα         
(αγωνιηόμενοι, οργάνωςθ, επιςκζπτεσ)

• Εξ’ αυτϊν 650.000€* Άμεςθ ειςροι ςυναλλάγματοσ

• Προςταςία των δαςϊν με τθ βελτίωςθ δρόμων

*Πρόβλεψθ με βάςθ ςτοιχεία προθγουμζνων ετϊν



Οι ςτόχοι μασ για το 2022

• Αφξθςθ ςυμμετοχϊν από εξωτερικό και Ελλάδα

• Αςφαλι αγϊνα

• Θετικζσ εκκζςεισ από τουσ παρατθρθτζσ τθσ FIA, 
OMAE και ACI-Sport

• Εκτενι προβολι τθσ διοργάνωςθσ

• Προβολι των Χορθγϊν

• Άμεςο οικονομικό όφελοσ για τθ τοπικι 
κοινωνία



Οι μελλοντικοί ςτόχοι μασ



Σασ ευχαριςτοφμε  για τη προςοχή ςασ


