


H ΟΜΑΔΑ- ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Είμαστε μια νέα ομάδα στο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. 
Ξεκινήσαμε το 2019 κάνοντας τις πρώτες μας εμφανίσεις στην 
πίστα και στις αναβάσεις συμμετέχοντας σε αγώνες του 
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων αλλά και του Κυπέλλου 
Αναβάσεων Ν. Ελλάδος. Στόχος της τρέχουσας χρονιάς είναι να 
συμμετέχουμε σε κάτι νέο για εμάς, στους αγώνες Crosscar.

Η συνεργασία μιας επιχείρησης με μία ομάδα στο χώρο του 
μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι ένα μεγάλο βήμα ανεξαρτήτου 
budget. Η ομάδα μας δουλεύει και προσπαθεί ώστε να 
εκπληρωθούν οι προσδοκίες των συνεργατών μας με τον καλύτερο 
τρόπο.

Πέραν από τους αγώνες, πραγματοποιείται δυναμικά η χρήση των 
social media για να προωθούνται οι δραστηριότητές της.

Ανεξαρτήτου μεγέθους χορηγίας, η ομάδα μας εγγυάται ότι θα 
δουλέψει με αφοσίωση και ζήλο για να εκπροσωπήσει τους 
συνεργάτες της με τον καλύτερο τρόπο.



ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ
Ασχολείται με τα αυτοκίνητα από μικρός στο συνεργείο της οικογένειας. Μεγάλωσε 
βλέποντας τον πατέρα του να προετοιμάζει αγωνιστικά αυτοκίνητα και τον κέρδισαν η 
αγωνιστική οδήγηση και το motorsport.

Από τα φοιτητικά του χρόνια ασχολείται με την προσομοίωση αγώνων (simracing) αλλά και 
την προβολή τους στο ίντερνετ (YouTube - Twitch) και έχει δημιουργήσει την Ελληνική 
κοινότητα DiRT και την Ελληνική κοινότητα Simracers. Μέσα από τις διακρίσεις του σε 
παγκόσμιο επίπεδο στους αγώνες ράλλυ, καταφέρνει να έχει μαζί του διάφορους 
συνεργάτες που τον βοηθούν σε όλη την προσπάθεια.

Ξεκινώντας την εμπλοκή του στους αγώνες ασχολείται με την έρευνα για τη σωστή 
προετοιμασία ενός αθλητή στο motorsport.

Με την εμπλοκή του στους αγώνες κάνει πραγματικότητα το όνειρό του και το μότο του 
“From simracing to real rallies”.

Περισσότερα:
https://fb.com/geobratsos
https://instagram.com/bratsaki
https://twitter.com/bratsaki
https://rallydiaries.eu/giorgos-bratsos
https://www.linkedin.com/in/george-bratsos-43196436/

https://www.facebook.com/groups/dirthelleniccommunity/
https://www.facebook.com/groups/dirthelleniccommunity/
https://www.facebook.com/groups/dirthelleniccommunity/
https://fb.com/geobratsos
https://instagram.com/bratsaki
https://twitter.com/bratsaki
https://rallydiaries.eu/giorgos-bratsos
https://www.linkedin.com/in/george-bratsos-43196436/


Στην πρώτη του χρονιά, ξεκινώντας βήμα βήμα από τους αγώνες πίστας και έπειτα στις 
αναβάσεις κατάφερε να πετύχει και τις πρώτες του διακρίσεις, μια εκ των οποίων στο 
κύπελλο Αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος κατάφερε να επικρατήσει στην κατηγορία του. To 
2020 λόγω των συνθηκών του covid-19 έκανε επιλεκτικά 2 αγώνες.

Ανάβαση Δημητσάνας 2020
2ος στην κατηγορία Ε10
2ος στο γκρουπ 1401cc ως 1600cc
2ος στο γκρουπ Ε

Ανάβαση Αχλαδόκαμπου 2020
3ος στην κατηγορία Ε10
3ος στο γκρουπ Ε ως 2000cc
4ος στο γκρουπ Ε

Ανάβαση Τσακώνας 2019
1ος στην κατηγορία Ε10
2ος στο γκρουπ 1401cc ως 1600cc

Ανάβαση Δημητσάνας 2019
5ος στην κατηγορία Ε10
8ος στο γκρουπ 1401cc ως 1600cc

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ



ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΡΑΤΣΟΥ
Από μικρή τα καλοκαίρια τα περνούσε κυρίως στο συνεργείο της οικογένειας, όπου είχε 
εξοικειωθεί με τις διαδικασίες εξέτασης και επισκευής του αυτοκινήτου.

Στα φοιτητικά της χρόνια, αποφάσισε ότι δεν μπορεί να είναι απλά θεατής σε αγώνες, αλλά 
θέλει να συμμετέχει ενεργά. Έτσι, ξεκίνησε εθελοντικά να συμμετέχει στην οργάνωση των 
αγώνων, έχοντας πάντα τη θέληση να μπει στην ενεργό δράση. 

Η εμπειρία σε συμμετοχή από πλευράς οργάνωσης σε αγώνες μικρού και μεγάλου 
βεληνεκούς, όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ (ERC Acropolis 2018 - Time Marshall, 
ERC Cyprus 2018- 2019 Assistant of Safety Officer) έχει προσδώσει μια πιο ολοκληρωμένη 
εικόνα για το χώρο των αγώνων. 

Ακόμη, αποτελεί μέλος της ομάδας που είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή των τεστ για τις 
ομάδες του WRC.

Social Media:
https://fb.com/kbratsou
https://instagram.com/katerina_bratsou/
https://www.rallydiaries.eu/katerina-bratsou
https://linkedin.com/in/katerina-bratsou-4b241098/

https://rallydiaries.eu/cyprus
https://www.facebook.com/kbratsou
https://www.instagram.com/katerina_bratsou/
https://www.rallydiaries.eu/katerina-bratsou
https://linkedin.com/in/katerina-bratsou-4b241098/


ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΡΑΤΣΟΥ
Η εμπλοκή της από πλευράς αγώνων, ξεκίνησε με τη συμμετοχή της σε δεξιοτεχνίες 
(2017-2018) με το επιβατικό όχημα που έχει αδυναμία, ένα Peugeot 205 Rallye 1.3. 

Η παρακολούθηση σεμιναρίων με αντικείμενο τον μηχανοκίνητο αθλητισμό σε θέματα 
ασφαλείας αλλά πιο σημαντικά σε επίπεδο αθλητισμού, όπως το επίσημο πρόγραμμα της 
FIA Young Drivers Training Programme,  δείχνει την αφοσίωσή της και την ανάγκη της για 
εξέλιξη.

Άλλος ένας τύπος αγώνων που έχει προσδώσει πολλά από πλευράς συνοδηγικής 
εμπειρίας είναι οι αγώνες regularity όπου έχει διακριθεί, με τον πιο αξιοσημείωτο το 
Classic Acropolis 2019 - 20th Anniversary, ένα διήμερο αγώνα (900χλμ) με 11η θέση στη 
γενική κατάταξη και 1η θέση στη κατηγορία F έως 1600cc.

Οδηγικά, η πρώτη της χρονιά περιείχε εξοικείωση σε αγώνες πίστας και συμμετοχή σε 
αναβάσεις.



ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CROSSCAR 
2021

Το  Πρωτάθλημα Crosscar αποτελεί μια νέα μορφή αγώνων, 
προκηρυγμένη από την ΟΜΑΕ (Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου 
Αθλητισμού Ελλάδος), που διοργανώθηκαν για πρώτη φορά το 
2017 με ιδιαίτερη επιτυχία και με τηλεοπτική κάλυψη.

Στους αγώνες αυτούς, δικαίωμα συμμετοχής έχουν Crosscar 
(600 κ.εκ., 750 κ.εκ. & Οpen), οχήματα SSV,  αγωνιστικά 
αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών και ιστορικά.

Αυτή τη σεζόν, στόχος μας είναι να συμμετέχουμε σε αυτή τη 
διοργάνωση, καθώς αποτελεί πρόκληση για εμάς η εμπλοκή σε 
αυτό το είδος αγώνων, δεδομένων και των συνθηκών που 
επικρατούν (περιορισμοί, αναβολές, μικρός αριθμός 
συμμετοχών σε πρωταθλήματα αγώνων αυτοκινήτου).

Παρακολουθήστε ένα βίντεο με την προπόνησή μας.

https://www.youtube.com/watch?v=HiF5VIn12fI


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2021



ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ CROSSCAR

Οι αγώνες Crosscar τείνουν να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι των αγώνων του 
μηχανοκίνητου αθλητισμού συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον μιας σημαντικής μερίδας 
κόσμου που ασχολείται με το motorsport.

Οι αγώνες του Πρωταθλήματος Crosscar, διεξάγονται σε οργανωμένες χωμάτινες 
πίστες μεγάλων πόλεων όπως η Πάτρα, η Χαλκίδα, η Κόρινθος και η Αθήνα.

Στους αγώνες υπάρχουν δημοσιογράφοι από τα τοπικά μέσα και όχι μόνο. Λόγω του 
συγκεκριμένου χώρου που διεξάγονται, υπάρχει η δυνατότητα λήψης πλάνων των 
crosscar καθώς και συνεντεύξεις μετά από την ολοκλήρωση κάθε σκέλους, καθώς και 
στο τέλος του αγώνα από τους οδηγούς.

Η εβδομαδιαία εκπομπή GRAND PRIX του COSMOTE TV μεταδίδει πλάνα και 
συνεντεύξεις από τους αγώνες αυτού του είδους. Το κανάλι δημιουργεί επιπλέον υλικό 
το οποίο μεταδίδεται καθ’ όλη τη βδομάδα πριν την επόμενη εκπομπή, αλλά ανεβάζει 
και υλικό στο YouTube.

https://youtu.be/mGqSbniF41w


RallyDiaries
Το RallyDiaries ξεκίνησε τον Μάιο 2019 και δραστηριοποιείται κυρίως μέσω των social 
media αλλά και της ιστοσελίδας του. Είναι η οργανωμένη καταγραφή της ενασχόλησής μας 
με το motorsport είτε συμμετέχουμε σαν οδηγοί/συνοδηγοί είτε στην υλοποίηση ενός 
αγώνα, είτε μεταφέροντας τον παλμό του αγώνα ως θεατές.

Το πρωτότυπο και υψηλής ποιότητας περιεχόμενο που παράγεται σε συνδυασμό με μια 
οργανωμένη στρατηγική στα social media, έχει καταφέρει να κερδίσει ακόλουθους τόσο 
από τον κόσμο του αυτοκινήτου όσο και τον κόσμο της προσομοίωσης αγώνων (simracing), 
ανάμεσά τους και επιχειρήσεις που μοιράζονται το υλικό μας στα δικά τους social media.

Οι αριθμοί της απήχησης και ο ρυθμός ανάπτυξης είναι υψηλός, καθώς μετά από κάποια 
δραστηριότητα στο motorsport, ακολουθούμε ένα σύνολο ενεργειών που παρουσιάζουν και 
αναδεικνύουν την δραστηριότητα σε όλα τα κανάλια προβολής μας και τους συνεργάτες 
μας.



RallyDiaries Media
To RallyDiaries έχει εμφανιστεί 2 φορές στην τηλεόραση στο 
συνδρομητικό κανάλι του COSMOTE TV και την εκπομπή GRAND 
PRIX. Η δουλειά μας, τράβηξε τα βλέμματα του καναλιού, όπου μας 
βρήκαν σε έναν αγώνα στα Μέγαρα και μας πήραν μια συνέντευξη 
διάρκειας 7 λεπτών και μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Στην Ανάβαση Δημητσάνας και πάλι με δημοσιογράφο του 
καναλιού μιλήσαμε για τον συγκεκριμένο αγώνα και την εμπειρία 
μας, κάτι που μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ.

Το 2020 συνεργαζόμαστε με μέσα ενημέρωσης (κυρίως 
ιστοσελίδες νέων) όπου αναδημοσιεύουν το υλικό και τις 
δραστηριότητές μας στο motorsport.

Επίσης θέλουμε να συμμετέχουμε σε εκθέσεις όπως η 
Peloponnisos Expo και άλλες, αλλά και μέσω της συνεργασίας μας 
να μπορέσουμε να είμαστε παρών για να στηρίξουμε τη 
προσπάθειά σας.

https://www.youtube.com/watch?v=w3mTpedFWdI
https://www.youtube.com/watch?v=2QtQ7HSmGdk
http://peloponnisosexpo.gr/




ΤΡΟΠΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
BRANDING ΣΤΟ CROSSCAR & ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Προβολή του λογοτύπου της επιχείρησής σας σε σημείο πάνω στο 
αγωνιστικό μας αυτοκίνητο ή τον εξοπλισμό μας.

BRANDING ΣΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
Προβολή του λογοτύπου της επιχείρησής σας, στα ρούχα του 
οδηγού σε κάθε δημόσια εμφάνιση.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA
Οι αναρτήσεις θα φέρουν hashtag της επιχείρησης ή/και tag τη 
σελίδα σας στο Facebook/Instagram/Twitter ανάλογα πάντα με 
την φύση της ανάρτησης. Προβολή του λογοτύπου της 
επιχείρησής σας στην ιστοσελίδα μας.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Προβολή μέσω των δελτίων τύπου που αφορούν 
αγωνιστικές δραστηριότητες του οδηγού

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΔΗΓΟΥ ΣΕ EVENTS
Συμμετοχή οδηγού σε events ή campaigns προώθησης της 
επιχείρησής σας.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

WEBSITE:
      https://rallydiaries.eu

EMAIL:
       contact@rallydiaries.eu

Τηλέφωνο:
      Γιώργος - 6973677817
      Κατερίνα - 6979052681

Social Media:
      /rallydiaries
      /rally_diaries
      /rallydiaries
      /rallydiaries

mailto:contact@rallydiaries.eu
https://fb.com/rallydiaries
https://instagram.com/rally_diaries
https://youtube.com/rallydiaries
https://twitter.com/rallydiaries


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!


