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ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΤΕ  ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 1.7 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 
 
Οι τελευταίες στατιστικές στο διαδίκτυο είναι οι κάτωθι 
 
Αφρική   -   67,371,700  χρήστες  -   3.9% 
Ασία                        -  738,257,230  χρήστες  - 42.6% 
Ευρώπη             - 418,029,796  χρήστες  - 24.1% 
Μέση Ανατολή  -   57,425,046 χρήστες  -             3.3% 
Βόρεια Αμερική              - 252,908,000 χρήστες - 14.6% 
Λατινική Αμερική             - 179,031,479 χρήστες  -          10.3% 
Ωκεανία             -    20,970,490 χρήστες  -   1.2% 
 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπριτζ χρησιμοποιεί  το διαδίκτυο για να προωθήσει το Μπρiτζ στη 
Κύπρο και να τοποθετήσει το άθλημα αυτό στον παγκόσμιο χάρτη των πνευματικών παιχνιδιών.  
 
Πάνω από 100 εκατομμύρια άτομα παίζουν σήμερα  Μπριτζ σε όλο τον κόσμο και μέσα από το 
διαδίκτυο επιθυμούμε την πρόσβαση σε αυτούς.  
 
Αναζητούμε  χορηγούς  που θα μπορέσουν  να μας βοηθήσουν στα φιλόδοξά μας σχέδια  αλλά και 
που, και αυτοί, με τη σειρά τους,  θα ωφεληθούν από την βοήθειά τους προς  εμάς. 
 
Επιδιώκουμε να προσελκύσουμε  την προσοχή πολλών εταιρειών και ατόμων και εάν είσθε 
συνοδοιπόρος μας σε αυτή την προσπάθειά μας  θα είστε μέλος της διαφημιστικής μας 
εκστρατείας. 
  
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπρiτζ  δημιουργήθηκε κυρίως από τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αθλητισμού (ΚΟΑ) και την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, αλλά, σε αυτούς τους δύσκολους 
καιρούς, οι κυβερνητικές χορηγίες είναι περιορισμένες.  
 
Για να εκπληρώσουμε τα σχέδιά μας χρειαζόμαστε συνεταίρους, οι οποίοι μπορούν να μας 
προσφέρουν επιπλέον οικονομική βοήθεια ή προϊόντα ή υπηρεσίες στο χαμηλότερο δυνατό 
κόστος. 
Αυτό μπορεί να γίνει με εισφορές , χρηματικές η άλλες, ή με την παροχή προϊόντων/υπηρεσιών  σε 
τιμή κόστους.  
 
Εάν διαθέτετε το προϊόν σας  σε τιμή κόστους, τότε το κέρδος σας η το περιθώριο κέρδους που 
ενδεχομένως θα κάνατε, μπορεί να θεωρηθεί ως χορηγία, έτσι, εσείς επωφελείσθε με το να μην  
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επιβαρύνεστε οικονομικά για την εκτεταμένη διαφημιστική εκστρατεία και εμείς με το να 
πληρώσουμε λιγότερα για το προϊόν σας ή τις υπηρεσίες σας. Έτσι, επωφελούμεθα  και οι δύο. 
 
Αρπάξτε λοιπόν την ευκαιρία και γίνετε συνοδοιπόρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπρiτζ. 
Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου  με χαρά θα σας προσφέρει τις υπηρεσίες 
του. 
 
 
 


