
 

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ανανεώνει την χορηγική συνεργασία με 

την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έως το 2021 
 

 

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνουν την ανανέωση 

της συνεργασίας τους για τρία ακόμη χρόνια. Οι κορυφαίες εζα Fine Lager και εζα Premium 

Pilsener της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης αποτελούν κύριο χορηγό της ομάδας μπάσκετ 

του Παναθηναϊκού τα τελευταία πέντε χρόνια ενώ η κοινή πορεία τους έχει επισφραγιστεί 

έως το 2021.  

 

Η ανακοίνωση της τριετούς ανανέωσης της συνεργασίας έγινε από τον Αντιπρόεδρο της 

Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, κ. Νικόλαο Ζωγόπουλο, τον Εμπορικό της Διευθυντή της 

ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, κ. Αριστείδη Χριστόπουλο και τον αθλητή του Παναθηναϊκού, κ. 

Τζέιμς Γκιστ. Η Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, 

στην Αίθουσα Τύπου του Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης, παρουσία των κορυφαίων 

αθλητικογράφων της χώρας. 

 

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης είναι μία εταιρεία που διακρίνεται για το πάθος και το 

μεράκι της, για την βαθιά πίστη της στη δύναμη της χώρας και τις μεγάλες νίκες της σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο. Τα συστατικά αυτά έχουν δημιουργήσει άρρηκτους δεσμούς μεταξύ της 

εταιρείας και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δημιουργώντας μία ισχυρή σχέση που βασίζεται σε 

αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό.  

 

Με αφορμή την ανακοίνωση της τριετούς συνεργασίας, ο κύριος Νίκος Ζωγόπουλος, 

Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, δήλωσε σχετικά: «Με ιδιαίτερη χαρά και 

υπερηφάνεια ανανεώνουμε για τα επόμενα τρία χρόνια τη συνεργασία της Ελληνικής 

Ζυθοποιίας Αταλάντης με την κορυφαία ελληνική ομάδα μπάσκετ, τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ. 

Πέντε χρόνια τώρα, οι κοινές αξίες που μοιραζόμαστε, μας οδηγούν σταθερά στην κορυφή. Η 

έμφαση στην ελληνικότητα, η πίστη στις δεξιότητες και την ευστροφία του Έλληνα, το μεράκι 

για την ποιότητα και το πάθος για τη διάκριση αποτελούν κοινές αρχές για την Ελληνική 

Ζυθοποιία Αταλάντης και τον Παναθηναϊκό, και χαρακτηρίζουν την κοινή μας πορεία. Οι αξίες 

αυτές αποτελούν θεμέλιο της συνεργασίας μας και καθορίζουν την επόμενη μέρα – μία μέρα 

με ακόμη πιο υψηλούς στόχους τους οποίους θα κατακτήσουμε μαζί, σαν οικογένεια.» 

 

 

Σχετικά με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε.: 

Με κύριο μέτοχο τον Αθανάσιο Συριανό και στρατηγικό επενδυτή την Damma Συμμετοχών Α.Ε. η 

Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ιδρύθηκε το 1988 και έχει σε αυτή την μακροχρόνια πορεία της 

εξελιχθεί σε μια δυναμική βιομηχανία παράγοντας και διαθέτοντας εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα 



 

μπίρας. Σήμερα διαθέτει στην ελληνική και διεθνή αγορά οκτώ προϊόντα ζύθου υψηλής γευστικής αξίας 

και ποιότητας, τις εζα Premium Pilsener, εζα Fine Lager, εζα Alcohol Free, , Pils Hellas, BLUE Ιsland, 

Odyssey White Special Beer, Odyssey Red Special Beer, Odyssey Dark Special Beer. Η εταιρεία 

απασχολεί περισσότερους από 180 ειδικευμένους εργαζόμενους στην παραγωγή και στην διανομή και 

εφαρμόζει επιτυχώς ένα - προηγμένης τεχνολογίας - ολοκληρωμένο σύστημα διαδικασιών παραγωγής 

και περιβαλλοντικής φροντίδας.  

 

https://www.facebook.com/EzaBeer/
https://www.facebook.com/pilshellas.gr/
https://www.facebook.com/BlueIslandBeer/
https://www.facebook.com/Odyssey.Beer/
https://www.facebook.com/Odyssey.Beer/

