ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΟΥ TENNIS SOCIETY
Αγαπητοί συνεργάτες,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι στην ιδιαίτερα δύσκολη αυτή εποχή για την
Ελληνική κοινωνία, το Tennis Society ξεκινάει ένα πρόγραμμα κοινωνικής δράσης που σκοπό έχει την
ανάδειξη και προβολή, και παράλληκα την ηθική αλλά και οικονομική στήριξη επιλεγμένων junior
αθλητών του ελληνικού τένις.
Έχουμε την πεποίθηση ότι αυτή η δράση μας, που γίνεται για καλό και μόνο σκοπό, θα τύχει
της υποστήριξης αρκετών ιδιωτικών επιχειρήσεων και, σταδιακά, τα συνολικά προνόμια που θα
απολαμβάνουν τα νέα αυτά παιδιά θα αποτελέσουν έναν ισχυρό σύμμαχο στην προσπάθειά τους για μια
επιτυχημένη πορεία στο επαγγελματικό τένις.
Ευελπιστούμε να σας έχουμε δίπλα μας, με τον τρόπο και τα μέσα που εσείς επιθυμείτε να συμμετέχετε
στο πρόγραμμά μας με τίτλο “Τόπο στα Ελληνικά Νιάτα (ΤΕΝ)”.

Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “Τόπο στα Ελληνικά Νιάτα (ΤΕΝ)”
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Tennis Society, του πρώτου εξειδικευμένου ελληνικού περιοδικού
για το τένις στον αιώνα που διανύουμε, που αφορά στην αρωγή προς τους νέους και τις νέες,
ηλικίας 14-16 ετών, που διαπρέπουν στο ελληνικό τένις.
Συγκεκριμένα, τα αγόρια και τα κορίτσια που κερδίζουν την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
της ΕΦΟΑ, στις κατηγορίες juniors 14 και 16, και που με βάση τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΕΦΟΑ θα
είναι οι εκπρόσωποι της χώρας μας στο Πανευρωπαϊκό Ατομικό Πρωτάθλημα της επόμενης χρονιάς,
θα έχουν ορισμένα προνόμια – κίνητρα, ως επιβράβευση για την επιτυχία τους αυτή.
Σκοπός της κίνησης αυτής του Tennis Society, που εδώ και 7 χρόνια υπηρετεί το τένις, είναι να δοθούν
όσο γίνεται περισσότερα κίνητρα στα αγόρια και κορίτσια των «κρίσιμων ηλικιών 14-16» ( είναι οι ηλικίες
που κατά κανόνα τίθεται το ερώτημα «έμφαση στις σπουδές ή στον πρωταθλητισμό;»), να ασχοληθούν
επαγγελματικά με το άθλημα, εφόσον βέβαια προηγουμένως οι ειδικοί του αθλήματος κρίνουν ότι εκείνα
διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές, και εφόσον τα ίδια τα παιδιά
και η οικογένειά τους προσανατολίζονται ήδη προς τα εκεί.
Το Tennis Society κάνει τώρα την αρχή (τέλη Σεπτεμβρίου 2010), με αφορμή τη συμπλήρωση 30 τευχών,
και προσφέρει στα νέα αυτά παιδιά τα παρακάτω:
- Στο εξώφυλλο του Tennis Society, εκεί που μέχρι σήμερα έχουν «φιλοξενηθεί» τα μεγαλύτερα
ονόματα του διεθνούς τένις, θα φιλοξενηθούν οι τέσσερις επιλεγμένοι αυτοί αθλητές και αθλήτριες,
καθένας μόνος του σε ένα από τα 4 τεύχη που ακολουθούν του εκάστοτε Πανελληνίου Πρωταθλήματος
(Σεπτέμβριος και Δεκέμβριος της ίδιας χρονιάς, Μάρτιος και Ιούνιος της επόμενης χρονιάς). Έτσι οι
χιλιάδες αναγνώστες του περιοδικού σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και πολλές εταιρίες – υποψήφιοι
υποστηρικτές θα αναγνωρίζουν από εδώ και στο εξής τους πιθανούς
μελλοντικούς πρωταθλητές στο τένις.
- Ανάρτηση του εξωφύλλου αυτού στο διμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό tennissociety.gr,
τη lifestyle έκδοση του Tennis Society.
- Ανάρτηση του εξωφύλλου στο tennisnews.gr, το ελληνικό site με καθημερινή ενημέρωση για το τένις
που αποτελεί και τον πρώτο υποστηρικτή του προγράμματος μας “Τόπο στα Ελληνικά Νιάτα (ΤΕΝ)”.
- Μια συμβολική οικονομική ενίσχυση από το Tennis Society της τάξης των 300 ευρω σε κάθε έναν
και κάθε μια από τους Πανελληνιονίκες μας.
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