
 

 

  
 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗN ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (18-19/9/2021) 

 

«ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ» 

 

Αξιότιμα Μέλη και Φίλοι του Porsche Club Greece. 

 

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε πως 

το Porsche Club Greece, διοργανώνει μια σημαντική φιλανθρωπική 

εκδήλωση στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρες Σάββατο και Κυριακή 

αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη. 

Η PORSCHE, ένα από τα μεγαλύτερα brands παγκοσμίως και το PORSCHE 

CLUB GREECE  - απευθυνόμενο στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων της - είναι ένα 

club υψηλών προδιαγραφών, αντάξιο του ονόματος και των προσδοκιών 

της PORSCHE. Το PORSCHE CLUB GREECE  είναι επίσημα 

αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος και από την ίδια την PORSCHE στη 

Γερμανία. 

Παγκοσμίως υπάρχουν 713 Porsche Clubs σε 85 χώρες, ενώ στην Ευρώπη 

υπάρχουν 292 επίσημα αναγνωρισμένα clubs από την PORSCHE Γερμανίας. 

Δυστυχώς δεν μας επιτρέπεται να αναφέρουμε τα μέλη και τον αριθμό μελών 

των Σωματείων. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικός, αν αναλογιστεί κανείς ότι 

μόνον το PORSCHE CLUB GREECE αριθμεί 526 ενεργά μέλη Πανελλαδικώς. 

Το Club είναι ένας φυσικός χώρος συνεύρεσης των μελών του, αλλά και το 

σημείο έκφρασης και εκδήλωσης της αγάπης τους για τις PORSCHE. Οι 

ιδιοκτήτες αυτοκινήτων σε ποσοστό 80% περίπου, κινούνται ηλικιακά 

μεταξύ 35-58 ετών. Είναι άτομα επώνυμα, με έντονη προσωπικότητα, με 

απαιτήσεις και διατηρούν ένα υψηλών προδιαγραφών επίπεδο ζωής, καθώς 

τους το επιτρέπει η επαγγελματική και προσωπική τους καταξίωση.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Ο κατάλληλος σχεδιασμός των δράσεων του  club,  τονίζουν πέντε 

διαφορετικούς τομείς:  

 τον τουρισμό,  

 τα σπορ,  

 την κουλτούρα  

 κοινωνία και  

 φιλανθρωπικές εκδηλώσεις  

 

ΤΟ EVENT: 

 

Ένα εντυπωσιακό κομβόι με τις Γερμανίδες καλλονές, θα καταλήξει 

στον προορισμό τους το Σάββατο 18/09 το απόγευμα στην 

Θεσσαλονίκη όπου θα συγκεντρωθούν μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Β. 

Ελλάδας.  

Το ίδιο βράδυ θα πραγματοποιηθεί ένα Welcome Gala με εκλεκτούς κι 

επώνυμους καλεσμένους, σε πολυτελή χώρο. 

 

Την Κυριακή στις 9:30 το πρωί, τα παιδιά των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ SOS από 

την περιοχή Πλαγιάρι, θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την Porsche της 

αρεσκείας τους και από εκεί θα κάνουν μια «ΒΟΛΤΑ ΑΓΑΠΗΣ» μέχρι την 

κεντρική πλατεία της συμπρωτεύουσας, την πλατεία Αριστοτέλους, όπου 

πλήθος κόσμου θα παρευρίσκεται για να παρακολουθήσει την παρέλαση και 

να φωτογραφηθεί με τα αυτοκίνητα του Club.  

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν κάποιες όμορφες δραστηριότητες για τα 

παιδιά για περίπου μιάμιση ώρα και στη συνέχεια όλοι μαζί θα μεταβούμε στο 

Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης όπου θα μας υποδεχθεί ο ίδιος ο Υπουργός 



 

 

κ. Σταύρος Καλαφάτης. Θα 

ακολουθήσει ξενάγηση, στον 

μουσειακό χώρο του 

Υπουργείου.  

 

 

 

 

 

 

 

Η όμορφη ημέρα θα ολοκληρωθεί με ομιλίες, δεξίωση δίνοντας παιχνίδια σε 

όλα τα παιδιά. Στο τέλος της βραδιάς οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων, θα  

επιστρέψουν τα παιδιά στο ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS και θα τα 

αποχαιρετήσουν επιστρέφοντας ο καθένας στον αρχικό του 

προορισμό.  

 

Αξίζει να σημειωθεί πως ένα σημαντικό μέρος του ποσού των χορηγιών που 

θα συγκεντρωθεί, θα δοθεί στο ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS. 

Όλα συνηγορούν στην επιτυχία της κάθε διοργάνωσης των δράσεων του 

Porsche Club Greece. 

Ως εκ τούτου σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε στην εκδήλωση αυτή. 

Οποιοσδήποτε μπορεί να δηλώσει συμμετοχή. Λεπτομέρειες θα 

επακολουθήσουν. 

 

 Σας ευχαριστούμε ! 

 

 

Αθήνα 21/7/2021 

Με εκτίμηση, 

για το Δ.Σ. 

 



 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΚΑΣ                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ 

 

 


