
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ! 





To εισιτήριο διαρκείας περιλαμβάνει 
όλους τους εντός έδρας αγώνες: 

 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE 
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

 ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 ΦΙΛΙΚΟΥΣ 



ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2019-2020 

 

Εκπτωτικά κουπόνια για τα RED Stores  

   (Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης & Μοναστηράκι) 

 

Κουπόνια για την αγορά των επίσημων εμφανίσεων  

   σε προνομιακή τιμή 

 

Προσφορές χορηγών & συνεργατών 



2 ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΣΕ OΛΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

 
 Αγορά της επίσημης HOME εμφάνισης 2019-2020 με 45€ 

 Αγορά της επίσημης AWAY εμφάνισης 2019-2020 με 35€ 

 



 20 προσκλήσεις για συγκεκριμένους αγώνες  

    (Maximum 2/αγώνα - εξαιρούνται οι ευρωπαϊκοί αγώνες και οι αγώνες με ΠΑΟ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ )   

 Προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων 

    (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα) 

Εκπτώσεις στα RED Stores 

30% έκπτωση στο Red 1925 

30% έκπτωση για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων στο Red 1925 

 Δώρο VIP 

 Parking 

 Προσφορές χορηγών και συνεργατών 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ VVIP ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 



ΠΡΟΝΟΜΙΑ VIP ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

 10 δωρεάν εισιτήρια για συγκεκριμένους αγώνες  
      (Maximum 2/αγώνα - εξαιρούνται οι ευρωπαϊκοί αγώνες και οι αγώνες με ΠΑΟ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ )    

 Πρόσβαση σε VIP Bar στο επίπεδο Concourse  

Εκπτώσεις στα RED Stores 

30% έκπτωση στο Red 1925 (μετά το τέλος των αγώνων) 

30% έκπτωση για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων στο Red 1925 

 Δώρο VIP 

 Parking 

 Προσφορές χορηγών και συνεργατών 





1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

Από Τρίτη 7/5 έως Τετάρτη 5/6 

 
Οι θέσεις των κάτοχων Ε/Δ της περιόδου 2018-2019 είναι εξασφαλισμένες 

 

Οι κάτοχοι Ε/Δ των θυρών 3 έως 7 έχουν δικαίωμα ανανέωσης, άλλα όχι επιλογή θέσης 

 

Οι κάτοχοι Ε/Δ της Family έχουν δικαίωμα ανανέωσης με επιλογή νέας θέσης 

 

 

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

Από Δευτέρα 10/6 

 
Ελεύθερες όλες οι θέσεις για τους φιλάθλους 

 



ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

 Online 
Επίσημο site της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (www.olympiacos.org).  

Με δυνατότητες αποθήκευσης του εισιτηρίου σε κινητό τηλέφωνο (wallet)  

ή εκτύπωσης «PRINT AT HOME»,  

χωρίς να είναι απαραίτητη η παραλαβή από το γήπεδο.  

 

 Call Center  
210 48 00 920, ώρες λειτουργίας 10:00 – 17:00 

 

 Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης 

    Αίθουσα Τύπου Σταδίου (είσοδος από τα VIP) 

     ώρες λειτουργίας 10:00 – 18:00 (Δευτέρα-Παρασκευή) 

http://www.olympiacos.org/


ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 Χρεωστικές Κάρτες 

 Μετρητά  
(Για συναλλαγές έως 500€) 

 Πιστωτικές Κάρτες: 
• 12 άτοκες δόσεις μόνο με την OLYMPIACOS F.C. mastercard της Τράπεζας 

Πειραιώς  

• Άτοκες Δόσεις με άλλες πιστωτικές κάρτες 

 



Olympiacos F.C. Mastercard 

Όσοι φίλαθλοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν αίτηση για να αποκτήσουν την πιστωτική κάρτα 

Olympiacos F.C. Mastercard® ή Olympiacos F.C. Mastercard Gold της Τράπεζας Πειραιώς.  

  

Αποκτώντας την έως 15/09/2019, όλοι οι νέοι κάτοχοι κερδίζουν συμμετοχή για δύο άτομα  

στο “G. Karaiskakis Stadium Xperience” απολαμβάνοντας αποκλειστική ξενάγηση στο Μουσείο 

και τις εγκαταστάσεις του Σταδίου καθώς και φωτογράφιση με τον Λεόνε.  

Επιπλέον παρακολούθηση ενός εκτός έδρας αγώνα στο Red1925. 

  

Έως και 12 άτοκες δόσεις επωφελούνται, όλοι οι κάτοχοι της Olympiacos F.C. Mastercard®  

ή Olympiacos F.C. Mastercard® Gold, νέοι και υφιστάμενοι, που θα την χρησιμοποιήσουν  

για την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας τους έως 15/09/2019.  

 

Επιπλέον, συμμετέχουν σε κλήρωση όπου 30 τυχεροί θα κερδίσουν  

την επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου διαρκείας τους (έως €300). 

  

  
 *Πληροφορίες & όροι www.piraeusbank.gr 

http://www.piraeusbank.gr/


Τα εισιτήρια διαρκείας είναι ονομαστικά. 
 

Για την έκδοσή τους είναι απαραίτητοι οι αριθμοί:  

 ΑΜΚΑ 

 ΑΔΤ 

 ΑΦΜ  

 

Κάθε κάτοχος – μέλος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του 

μόνο ένα (1) εισιτήριο διαρκείας. 

 

Τα παιδικά εισιτήρια διαρκείας ισχύουν από έτος γέννησης 

2004 και μετά. 



Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερα Μέλη του Ερασιτέχνη ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ.  

Οι συνδρομές δεν εμπεριέχονται στις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας. 

 

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθεύονται την Κάρτα Μέλους:    

 Στο Internet (www.olympiacossfp.gr) 

 Στον χώρο διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας στον οποίο θα λειτουργεί τμήμα εγγραφής / ανανέωσης μελών.  

 

Αναλυτικά ισχύουν:  

 50 € συνδρομή Μέλους Ερασιτέχνη για όλους τους κατόχους διαρκείας 

 Επιπλέον 50 € οικονομική ενίσχυση στον Ερασιτέχνη για τους κατόχους διαρκείας των θυρών 3 έως 7 

 50 € οικονομική ενίσχυση στον Ερασιτέχνη για τα παιδικά εισιτήρια διαρκείας 

  

Με την Κάρτα Μέλους, ο κάτοχος θα έχει τη δυνατότητα, με σειρά προτεραιότητας, να παρακολουθήσει  

όλους τους αγώνες των Τμημάτων του Ερασιτέχνη ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (πόλο, βόλεϊ, ανδρών και γυναικών, 

χάντμπολ ανδρών και μπάσκετ γυναικών) με την επίδειξη της Κάρτας Μέλους. 
 
*Για πληροφορίες σχετικά με την «Κάρτα Μέλους Ολυμπιακού» μπορείτε να καλείτε στον Ερασιτέχνη Ο.Σ.Φ.Π στο 2111007060.   

http://www.olympiacossfp.gr/


ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΟΡΗΓΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 



 
 
 Εκπτωτικά κουπόνια 20% για αγορές από τα RED Stores  
     στο “Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης” και στο Μοναστηράκι 

 

  
 Έκπτωση 20%, με το κουπόνι του εισιτηρίου διαρκείας,  
    για αγορές από το adidas “Shop in Shop” του RED Store  
    του “Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης”. 
 
 



 
 Έκπτωση 15% για αγορές σε συγκεκριμένα καταστήματα 

 
 

 Έκπτωση έως 20% για αγορές σε συγκεκριμένα καταστήματα 

 

  
   Εκπτώσεις έως 20€ για αγορές προϊόντων  
 



 
Προσφορά για τους κάτοχους εισιτηρίων διαρκείας 2019/2020. 
 
 Πραγματική Νυχτερινή Χρέωση όλο το 24ωρο,  

με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών σας,  

για 2 ολόκληρα χρόνια! 

 Έκπτωση έως και 35% σε σχέση με τις χρεώσεις ενέργειας ημέρας 

του βασικού προμηθευτή! 

 Χωρίς εγγύηση, με εξόφληση μέσω πάγιας εντολής  

τραπεζικού λογαριασμού. 

 Έλεγχος του λογαριασμού σας και εξοικονόμηση ενέργειας,  

μέσα από την υπηρεσία myprotergia! 

 

Για την εξαργύρωση της προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

επικοινωνούν με την Protergia στο 18311. 

 

 

  
 
 



Με την επίδειξη του εισιτηρίου διαρκείας 

 
 Έκδοση Ασημένιας κάρτας METROPOLITAN  

(πληροφορίες: 210 48 09 000) 

 
 Κεντρική Σχολή ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (Άγιος Ι. Ρέντης)  

15% έκπτωση στην ετήσια συνδρομή περιόδου 2019-2020  
(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας – πληροφορίες: 210 34 18 000) 

 




