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Μαρούσι, 20.12.2022 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Yamaha Χορηγός των Εθνικών Ομάδων 

Καλαθοσφαίρισης 

 

Η Yamaha, του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ως χορηγός της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Καλαθοσφαίρισης, στηρίζει την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο δρόμο για το απαιτητικό 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023. 

Την έναρξη της χορηγίας της Yamaha προς την Ελληνική Ομοσπονδία 

Καλαθοσφαίρισης επισημοποίησαν ο Γενικός Διευθυντής κλάδου Yamaha της 

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, κος Ιωάννης Σώκιαλης και ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, κος Ευάγγελος 

Λιόλιος. 

Η Yamaha, πιστή στην υπόσχεσή της για την στήριξη του αθλητισμού σε όλες του 

τις εκφάνσεις, χορηγεί τις Εθνικές Ομάδες Καλαθοσφαίρισης και στηρίζει την 

προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας Ανδρών στο δρόμο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

του 2023. 

Ο αθλητισμός, η ευγενής άμιλλα, το ευ αγωνίζεσθαι, η διάκριση και οι επιδόσεις 

αποτελούν μέρος της φιλοσοφίας της Yamaha που προέρχεται από το αγωνιστικό 

της DNA.  

«H Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είναι ένας θεσμός που προάγει τον 

αθλητισμό, τους νέους, την εικόνα της Ελλάδας προς το εξωτερικό σε διεθνείς 

διοργανώσεις. Ενστερνίζεται αξίες που αγκαλιάζει και η Yamaha. Είμαστε πολύ 

χαρούμενοι με αυτήν τη συνεργασία και είμαστε σίγουροι ότι η «επίσημη 

αγαπημένη» μας, θα μας κάνει όχι μόνο περήφανους, αλλά και πιο δεμένους από 

ποτέ» ανέφερε ο κος Ιωάννης Σώκιαλης. 

Από την πλευρά του, ο κος Ευάγγελος Λιόλιος δήλωσε: 

«Η Εθνική Ανδρών είναι το όχημα που προπορεύεται από πλευράς προβολής και 

δημοφιλίας ενός τεράστιου κομβόι, στο οποίο συμμετέχει το ελληνικό μπάσκετ σε 

κάθε γωνιά της χώρας και σε κάθε ηλικία.  

Είναι και η ομάδα που μπορεί πιο εύκολα να αποτελέσει το όχημα μεγαλύτερης 

εξάπλωσης του μπάσκετ στην ελληνική κοινωνία και να διευρύνει το δέσιμό του με 

αυτή, κάτι που ήδη είδαμε να αναθερμαίνεται τους προηγούμενους μήνες. 

Οι ισχυροί συνεργάτες και συνταξιδιώτες σε αυτό το δελεαστικό, προκλητικό ταξίδι 

είναι πάντα καλοδεχούμενοι. Η Yamaha, που εκπροσωπείται για πάνω από μισό 

αιώνα στην Ελλάδα από την ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, είναι ένα παγκόσμιο brand, μια 

εγγύηση ασφαλούς και άνετης μετάβασης και είναι χαρά μας που επέλεξε να 

πορευτεί μαζί με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στον μακρύ και 

απαιτητικό δρόμο για τις επιτυχίες». 
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Ευχόμαστε στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Καλή Επιτυχία και σε όλες τις 

Εθνικές Ομάδες Πολλές Διακρίσεις!  

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εκπροσωπεί περήφανα τις Εθνικές 

Ομάδες Ανδρών, Νέων Ανδρών, Εφήβων, Παίδων και Ανδρών 3*3 και Γυναικών, 

Νέων Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων και Γυναικών 3*3.  

 

Όλοι μαζί για την Εθνική! 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/news/I-

Yamaha-xorigos-ton-ethnikon-omadon-kalathosfairisis/#/  

 

STAY CONNECTED! 

Κυριακή Μπασιά 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας Marketing Yamaha 

 

Yamaha Motor Greece: 

Facebook 

www.facebook.com/Yamaha

MotorGreece 

Instagram 

www.instagram.com/yamah

amotorgreece 

TikTok NEW! 

www.tiktok.com/@yamaha

motorgreece 

 

 

Yamaha Racing Hellas: 

Facebook 

www.facebook.com/Yamaha

RacingHellas 

Instagram 

www.instagram.com/yamah

a_racing_hellas 

 

 

 

 

Yamaha Marine Greece: 

Facebook 

www.facebook.com/Yamaha

MarineGreece 

Instagram 

www.instagram.com/yamah

amarinegreece 

 

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ εκπροσωπεί την YAMAHA MOTOR Co. Ltd. σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, 

Αλβανία και Μολδαβία και την PORSCHE AG και την SIXT SE στην Ελλάδα.  

H δραστηριότητα της περιλαμβάνει επίσης την Μοτοδίκτυο, με τρεις κάθετες μονάδες Yamaha και το 

ηλεκτρονικό κατάστημα MotoDirect.  

Εισηγημένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2005, η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ απασχολεί περισσότερους από 

250 εργαζομένους. Ο κύκλος εργασιών το 2021 ανήλθε στα 94,7 εκ. ευρώ. 

www.motodynamics.gr 
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