Η ΠΑΕ ΑΕΚ και η Α. Ισμαήλος
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Η ΠΑΕ ΑΕΚ και η Α. Ισμαήλος Α.Ε., εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Mercedes-Benz
Hellas, παρουσίασαν τη συνεργασία τους για την αγωνιστική περίοδο 2019-20, σε συνέντευξη Τύπου που
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στα Σπάτα.
Στο πάνελ παραβρέθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος και Α΄ Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Μηνάς
Λυσάνδρου, ο εκπρόσωπος της εταιρείας Α. Ισμαήλος Α.Ε., κ Πάνος Ισμαήλος και ο ποδοσφαιριστής
Ντανιέλε Βέρντε, ενώ το "παρών" έδωσαν επίσης και οι Μάρκο Λιβάια, Νέναντ Κρίστιτσιτς, Κώστας
Γαλανόπουλος.

Ο κ. Μηνάς Λυσάνδρου κατά την τοποθέτησή του τόνισε ότι "Είμαστε στην ευχάριστη θέση να
καλωσορίζουμε στην χορηγική οικογένεια της ομάδας μας της εταιρία που για 30 και πλέον χρόνια έχει
διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία στην ελληνική αγορά με το αστέρι της Mercedes-Benz. Είμαστε
ιδιαίτερα χαρούμενοι που η εταιρεία επέλεξε την χορηγική μας πλατφόρμα ως όχημα επικοινωνίας και
προβολής. Είναι τιμή για εμάς η συνεργασία με ένα brand που μας προσφέρει αυξημένο brand equity,
όπως αυτό της Mercedes-Benz και της Α. Ισμαήλος Α.Ε.".
Ο κ. Πάνος Ισμαήλος, αφού τόνισε πώς η συγκεκριμένη συνεργασία είναι κάτι που προετοιμάστηκε
μεθοδικά, δήλωσε: "Έχουμε παραχωρήσει 25 A-Class νέα γενιάς στους παίκτες και τα στελέχη της ΠΑΕ
ΑΕΚ για τις καθημερινές τους μετακινήσεις! Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι το best seller της μάρκας
μας και πιστεύουμε πολύ σε αυτό και στις εμπορικές επιτυχίες που θα συνεχίσει να μας φέρνει".

Τόσο ο κ. Ισμαήλος, όσο και ο κ. Λυσάνδρου ευχήθηκαν η συνεργασία αυτή να δημιουργήσει πολλές
προοπτικές και να πανηγυρίσουν από κοινού οι δυο πλευρές πολλές επιτυχίες.
Από την πλευρά του ο Ντανιέλε Βέρντε επεσήμανε: "Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των
ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ την εταιρεία Α. Ισμαήλος Α.Ε.. Πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία μεγαλώνει και
την ομάδα και την εταιρεία. Το μοντέλο αυτοκινήτου που μας παραχωρήθηκε είναι φανταστικό".
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