
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Kinder+SPORT @ Splash Water Polo mini Tournament 
 
 

Το Πρόγραμμα Kinder+SPORT στηρίζει τον υγρό στίβο στο 2ο 

Splash Water Polo mini Tournament στο Λουτράκι 
 

 

 
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου, 2016 - Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Kinder+SPORT 
της εταιρείας Ferrero, στήριξε το 2ο Splash Water Polo mini Tournament που 
πραγματοποιήθηκε στο Λουτράκι το τετραήμερο 27-30 Οκτωβρίου. Με αυτό τον τρόπο το 
Kinder+SPORT συμμετέχει για πρώτη φορά ενεργά σε τουρνουά υδατοσφαίρισης, στηρίζοντας 
έμπρακτα τα παιδιά που αγαπούν τα αθλήματα του υγρού στίβου.  
 
Το 2ο Splash Water Polo mini Tournament με τη συμμετοχή 425 παιδιών 17 διαφορετικών 
ομάδων πόλο από όλη την Ελλάδα πραγματοποίησε εκδήλωση για τις απονομές των 
μεταλλίων και των κυπέλλων των ομάδων που συμμετείχαν. Πρωταγωνιστές σε αυτή τη 
εκδήλωση εκτός από τα παιδιά που για 4 συνεχόμενες ημέρες αγωνίστηκαν με τις ομάδες τους, 



 
ήταν και διεθνείς πρωταθλητές οι οποίοι τους απένειμαν τα μετάλλια και μίλησαν μαζί τους 
για τις αξίες και τα οφέλη του αθλητισμού.  
 
Η διεθνής πρωταθλήτρια και Χάλκινη Ολυμπιονίκης στη Ρυθμική Γυμναστική, Κλέλια 
Πανταζή, μίλησε εκ μέρους του προγράμματος και αφηγήθηκε στα παιδιά την προσωπική της 
εμπειρία στους Ολυμπιακούς αγώνες του Σύδνεϋ σημειώνοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενη που 
βρίσκομαι σήμερα κοντά σας μαζί με τη Ferrero και το πρόγραμμα Kinder+SPORT που μου 
δίνει την ευκαιρία να μεταδώσω την αγάπη μου για τον αθλητισμό σε παιδιά σαν και εσάς. Σας 
συμβουλεύω να διαλέξετε το άθλημα που αγαπάτε και έτσι όχι μόνο θα αποκτήσετε ένα γερό 
και γυμνασμένο σώμα αλλά θα κάνετε νέους φίλους, θα έχετε λιγότερο άγχος και θα 
αισθάνεστε χαρούμενοι καθώς ο αθλητισμός πάνω από όλα είναι διασκέδαση!». 
 

 
 

 

Στη διοργάνωση το «παρών» έδωσε και ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας πόλο, Χρήστος 
Αφρουδάκης, ο οποίος υπέγραψε αυτόγραφα, συνομίλησε με τα παιδιά και τα συμβούλευσε 
να εντάξουν τον αθλητισμό στη ζωή τους. Στη συνέχεια μοιράστηκε μαζί τους τη προσωπική 
του άποψη για τον αθλητισμό η οποία είναι να διαλέξουν το άθλημα που τους ταιριάζει, όποιο 
και να είναι αυτό, και να θέτουν μικρούς στόχους που θα τους βοηθάνε να φτάσουν ψηλότερα.  
 



 
Όλα τα παιδιά έλαβαν ως δώρο τo «Σακίδιο του Μικρού Αθλητή» το οποίο περιείχε 
κολυμβητικό σκουφάκι Kinder+SPORT για ευχάριστες ώρες προπόνησης στις πισίνες! 
 

   
 
Προς το τέλος της εκδήλωσης, η διοργανώτρια εταιρία Agenda Sport Action απένειμε τιμητική 
πλακέτα και μετάλλιο στη Ferrero για τη στήριξη της στο τουρνουά υδατοσφαίρισης παίδων. 
 

   
 
Το Splash Water Polo mini Tournament οργανώθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά από την 
Agenda Sport action. Το τουρνουά συγκεντρώνει ομάδες υδατοσφαίρισης από όλη την Ελλάδα 
στο Sport Camp του Λουτρακίου και πραγματοποιεί αγώνες που έχουν διάρκεια 4 ημέρες.  
 



 
Οι αξίες του Kinder+SPORT: 

 

 Φιλία & Σεβασμός 
 Ενεργητικότητα & Διασκέδαση 
 Άμιλλα & Δίκαιο Παιχνίδι 
 Συμμετοχή & Ομαδικότητα 
 Προσπάθεια & Επιβράβευση  

 
 
Σχετικά με το Πρόγραμμα Kinder+SPORT 
Το πρόγραμμα ‘Kinder+SPORT’ αποτελεί ένα διεθνές πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την εταιρεία “Ferrero” με 
στόχο την υποστήριξη της φυσικής δραστηριότητας στα νέα παιδιά. Πρόκειται για ένα από τα βασικά 
προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, που έχει σχεδιαστεί για να προωθεί τον ενεργό τρόπο 
ζωής, εμπνέοντας το δυναμικό παιχνίδι και την άθληση, με στόχο παιδιά και γονείς να εντάξουν την αθλητική 
δραστηριότητα στην καθημερινότητά τους. Ξεκινώντας το 2005, το πρόγραμμα του Kinder+SPORT είναι σήμερα 
ενεργό σε 20 χώρες. Ο στόχος του Ferrero Group είναι να καταστεί ηγέτιδα εταιρεία στο να εμπνέει τα παιδιά 
παγκοσμίως να ζουν μια ζωή με διαρκή κίνηση. 
Μερικά ενδεικτικά νούμερα: 15 εκατομμύρια αγόρια και κορίτσια έχουν προσεγγιστεί ως τώρα μέσω διαφόρων 
δραστηριοτήτων. 2,25 εκατομμύρια παιδιά έχουν γίνει πιο δραστήρια. Συμμετοχή σε περισσότερα από 18 αθλήματα 
και 700 εκδηλώσεις. Περισσότεροι από 80 αθλητές, πρωταθλητές και ανενεργοί πρωταθλητές συμμετείχαν σε 
αθλητικές εκδηλώσεις και ενίσχυσαν το στόχο για έναν πιο ενεργό και υγιεινό τρόπο ζωής. Συνέργειες, ως τώρα, 
περιλαμβάνουν 40 Εθνικές Ομοσπονδίες και Αθλητικούς Ομίλους, 3 Ολυμπιακές Επιτροπές και τη διεθνή συνεργασία 
με την ISF (International School Sport Federation), ενώ η συνολική επένδυση του προγράμματος έχει αγγίξει τα 8.9 
εκατομμύρια Ευρώ. 
www.kinderplussport.com 

 
Σχετικά με τη Ferrero International S.A.   
Η εταιρεία Ferrero γεννήθηκε στην Άλμπα, στο Πιεμόντε της Ιταλίας στα μέσα της δεκαετίας του 1940,  όταν οι 
γονείς του Michele Ferrero, Piera και Pietro, μετέτρεψαν ένα ζαχαροπλαστείο σε εργοστάσιο. Ο Michele Ferrero έγινε 
ο πρώτος ιταλός βιομήχανος της μεταπολεμικής περιόδου που άνοιξε εγκαταστάσεις και λειτουργικές έδρες στο 
εξωτερικό, κάνοντας την εταιρεία ένα διεθνή όμιλο. Με θέληση δημιουργίας μοναδικών νέων προϊόντων και με 
πρωτοποριακές ιδέες, έφερε επανάσταση στις διατροφικές συνήθειες εκατομμυρίων καταναλωτών. Χάρη στην 
συνεχή και δυναμική εργασία του Michele Ferrero και της οικογένειάς του, η μικρή επιχείρηση εξελίχθηκε σε έναν 
από τους μεγαλύτερους διεθνείς Ομίλους παγκοσμίως, που με σεβασμό και εκτίμηση στον πελάτη, προσφέρει 
προϊόντα υψηλής ποιότητας. Σήμερα ο Όμιλος διαχειρίζεται από τον γιο του Michele Ferrero, Giovanni Ferrero, 
συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της εταιρίας Ferrero. Ο Όμιλος διαθέτει συνολικά 21 εργοστάσια ενώ 
απασχολεί περισσότερους από 30.000  υπαλλήλους, με προϊόντα όπως Ferrero Rocher, Nutella, Kinder Chocolate, 
Kinder Έκπληξη και Kinder Bueno, τα οποία είναι διαθέσιμα σε περισσότερες από 100 χώρες.  
 
Σχετικά με τη Ferrero Ελλάς 
Στην Ελλάδα, η Ferrero δραστηριοποιείται από το 1994 με έδρα πλέον το Μαρούσι, με δυναμική παρουσία στην 
εγχώρια αγορά της σοκολάτας. Πιστή στη φιλοσοφία «Εργασία, Δημιουργία, Προσφορά», η εταιρεία Ferrero 
στοχεύει να προσφέρει το καλύτερο τελικό προϊόν στον καταναλωτή, φτιαγμένο προσεκτικά από επιλεγμένες 
πρώτες ύλες, ενώ η καινοτομία είναι έντονη στα προϊόντα της αφού πολλά αποτελούν πλέον αυθεντικά «σύμβολα». 
Στην Ελλάδα η Ferrero διαθέτει τα προϊόντα  Ferrero Rocher, Nutella, Kinder Chocolate, Kinder Έκπληξη, Kinder Delice, 
Kinder Happy Hippo, Kinder Bueno, τα προϊόντα ψυγείου Kinder γαλακτοφέτες, Kinder Maxi King, Kinder Pingui και τα 
καραμελάκια Tic Tac.  
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.ferrero.gr  

 

http://www.ferrero.gr/

