
 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

H Οne9six για το Global Sport Innovation Competition Rio 2016 
 

 
Αθήνα 04.05.2016 – Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, ανέθεσε στην Οne9six την 
ανάπτυξη της στρατηγικής και την υποστήριξη σε επίπεδο Media Relations και 
Social Media για την προβολή του παγκόσμιου διαγωνισμού Global Sport 
Innovation.  
 
Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών είναι ο υπεύθυνος φορέας του διαγωνισμού για την 
Ελλάδα και τα Βαλκάνια, ως συνεργάτης του Hype Foundation του Ισραήλ, που 
διοργανώνει το διαγωνισμό ταυτόχρονα σε Τελ Αβίβ, Τρέντο, Ναιρόμπι, Πάτρα, Σαν 
Φρανσίσκο, Ντένβερ, Σάο Πάολο και Λονδίνο.  
 
 
Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) είναι ένα από τα έξι Επιστημονικά και 
Τεχνολογικά Πάρκα ( ΕTΠ ) που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του '90 
υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ( ΓΓΕΤ ). Μια 
πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Επιστημών 
Χημικής Μηχανικής (FORTH/ICE-HT), έγινε το 2001 Ανώνυμη Εταιρεία και ανήκει στο 
Υπουργείο Οικονομικών. 
 
Για πάνω από 15 χρόνια, το ΕΠΠ υποστηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών 
τεχνολογίας που βασίζονται σε διάφορους τομείς όπως οι ΤΠΕ και η καθαρή ενέργεια.  
Αναφορικά με τη συνεργασία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλης 
Αναστασόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής του Επιστημομικού Πάρκου Πατρών, 
Γεράσιμος Μετζελόπουλος, ανέφεραν τα ακόλουθα: “Η έναρξη της συνεργασίας μας με 
την one9six, αποτελεί μια στρατηγική επιλογή μας, η οποία θα ενισχύσει τις δράσεις 
μας και θα προβάλλει τη σημαντική πρωτοβουλία του Global Sport Innovation 
Competition. Μια πρωτοβουλία που βάζει την Πάτρα στον παγκόσμιο χάρτη της 
αθλητικής και όχι μόνο καινοτομίας”. Ο Πρόεδρος της one9six, Σπύρος Κουρούπης 
δήλωσε: «η συνεργασία με το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών μας τιμά και είναι 
επιβράβευση των προσπαθειών της εταιρίας μας να προσφέρει ποιοτικές και 
ουσιαστικές υπηρεσίες σε ένα οικοσύστημα που πιστεύουμε ότι στρατηγικά μπορεί να 
υποστηρίξει το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας».  
 
 
 
Η one9six, ένα Multi channel Marketing & PR Agency, ιδρύθηκε το 2012 με στόχο την 
παροχή λύσεων ολιστικής επικοινωνίας. Με παρουσία και συνεργασίες σε διεθνές 
επίπεδο, αναπτύσσει και υλοποιεί στρατηγικές επικοινωνίας, ενώνοντας τον αναλογικό 
και τον ψηφιακό κόσμο σε μία ενιαία και αποτελεσματική πρακτική. 
www.one9six.com|www.facebook.com/One9six.eu|twitter.com/one9sixTweet| 
www.linkedin.com/company/one9six 



 
 
 
Για οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκρίνησή παραμένω στην διάθεση σας 
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