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Μαρούσι, 09.02.2023 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μέλος της μεγάλης Yamaha 

οικογένειας για το 2023!   

 

Η Yamaha, του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, συνεχίζει το έργο της στηρίζοντας 

διεθνούς φήμης αθλητές και συγκεκριμένα, χορηγώντας περήφανα τον 

καλαθοσφαιριστή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη.  

 

Τα τελευταία χρόνια, η Yamaha στηρίζει τον αθλητισμό ολοένα και πιο έντονα, σε 

κάθε έκφρασή του, είτε χορηγώντας αθλητές, είτε οργανισμούς, αλλά και 

συμμετέχοντας ως χορηγός σε ποίκιλες αθλητικές διοργανώσεις πάσης φύσεως.  

Αυτή την υπόσχεση τηρεί και το 2023, ξεκινώντας μια νέα συνεργασία, με τον 

διεθνούς φήμης καλαθοσφαιριστή, Γιαννούλη Λαρεντζάκη.  

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης γεννήθηκε στην Κύθνο και μεγάλωσε στην Αθήνα. Έχει 

συμμετάσχει σε πολυάριθμους αγώνες με ομάδες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό. Είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ και με το εθνόσημο στους 

άντρες έχει μέχρι στιγμής 51 αγώνες. 

Πιστεύουμε ότι το όραμα ενός αθλητή διεθνούς φήμης εκφράζει τα ιδανικά και τις 

αξίες της Yamaha και θεωρούμε ότι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης θα μεταλαμπαδεύσει 

επάξια την εμπειρία του με την Yamaha στη νέα γενιά!  

 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.yamaha-

motor.eu/gr/el/news/larentzakis-melos-oikogeneias-yamaha/  

 

 

STAY CONNECTED! 

Κυριακή Μπασιά 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας Marketing Yamaha 
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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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