ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Early bird έκπτωση για το 3ο Messinia Pro-Am
έως τις 31 Οκτωβρίου
Τρεις διακρίσεις για το διεθνές τουρνουά γκολφ στα Sports Marketing Awards
2018
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2018 – Οι εγγραφές για το 3ο διεθνές τουρνουά γκολφ Messinia
Pro-Am της Costa Navarino που θα διεξαχθεί στις 20 - 23 Φεβρουαρίου 2019
συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Μάλιστα οι ενδιαφερόμενοι γκολφέρ από όλο τον κόσμο
μπορούν να εκμεταλλευτούν την “early bird” έκπτωση που ισχύει στα πακέτα συμμετοχής
μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάνοντας την εγγραφή τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της
διοργάνωσης εδώ. Οι εγγραφές για το 3ο Messinia Pro-Am ολοκληρώνονται στις 18
Ιανουαρίου 2019.
Οι 30 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα δύο signature γήπεδα 18 οπών The Dunes
Course και The Bay Course της Costa Navarino, θα αγωνιστούν σε ένα τοπίο με
ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών με εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος και στον ιστορικό
κόλπο του Ναυαρίνου. Οι επαγγελματίες γκολφέρ του τουρνουά θα διεκδικήσουν το
συνολικό χρηματικό έπαθλο των 30.000 ευρώ. Στο video teaser του 2019 που ακολουθεί
μπορείτε
να
πάρετε μία γεύση
της
αγωνιστικής
δράσης
της
διοργάνωσης:
https://youtu.be/B-PEF_cLFpQ
Το Messinia Pro-Am καθιερώνεται στην συνείδηση του κόσμου και επιβραβεύεται!
Η διοργάνωση πρωταγωνίστησε μέσα στην χρονιά, στην πρώτη της συμμετοχή στα Sports
Marketing Awards 2018, κατακτώντας 3 βραβεία. Πιο συγκεκριμένα, απέσπασε το Χρυσό
βραβείο στην ενότητα «Sports Media», στην κατηγορία «Special Editions», ως η καλύτερη
ειδική έκδοση της χρονιάς με το περιοδικό Golf & Leisure, το Ασημένιο βραβείο στην ενότητα
«Sports Events/Branded Events», στην κατηγορία «Ατομικά Αθλήματα» και το Χάλκινο
βραβείο στην ενότητα “Sports Brands”, στην κατηγορία “Καμπάνια Integrated Marketing”.
Για ακόμη μία χρονιά, το Messinia Pro-Am διοργανώνεται σε συνεργασία με τους PGAs of
Europe και τελεί υπό την αιγίδα της PGA of Greece και της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Γκολφ.
Επίσημος αερομεταφορέας του τουρνουά θα είναι για τρίτη συνεχή χρονιά η AEGEAN,
μέλος της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, της Star Alliance.
Επίσημοι χορηγοί του τουρνουά είναι οι εταιρείες Vodafone και Hertz.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων σε θέματα εγγραφών και διαμονών θα
φροντίσει ο επίσημος ταξιδιωτικός συνεργάτης του Messinia Pro-Am, Erasmus.
Για όσους επιθυμούν να διαμείνουν στo The Westin Resort Costa Navarino και να
απολαύσουν το πλήρες πρόγραμμα του Messinia Pro-Am, θα ισχύσουν ειδικά πακέτα
διαμονής: https://messiniaproam.costanavarino.com/travel/accomodation-packages.html.
Hashtag: #messiniaproam
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Πληροφορίες για τους συντάκτες:
Active Media Press Office:
Τηλ.: +30 210 9343020, fax: +30 210 9316505
e-mail: pr@activemedia.com.gr
Costa Navarino
H Costa Navarino είναι ο διεθνής, τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα.
Βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, με 4.500
χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι ο σεβασμός για το περιβάλλον,
τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή, βρίσκονται δύο
ξενοδοχεία 5 αστέρων, «The Romanos, a Luxury Collection Resort» και «The Westin Resort Costa
Navarino», το πρώτο signature γήπεδο γκολφ στην Ελλάδα The Dunes Course, το Anazoe Spa, το
συνεδριακό κέντρο House of Events, ειδικά σχεδιασμένοι χώροι για παιδιά, καθώς και ένα ευρύ φάσμα
χώρων γαστρονομίας, αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο Navarino Bay, τη δεύτερη
περιοχή, βρίσκεται το signature γήπεδο γκολφ The Bay Course.
www.costanavarino.com
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