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 2021-2022
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 2021-2022 με 45€
 Αγορά της επίσημης AWAY εμφάνισης 2021-2022 με 35€
(οι προσφορές θα ισχύουν μετά το τέλος της περιόδου διάθεσης των Ε/Δ και για τις
ημέρες που δεν υπάρχει εντός έδρας αγώνας)

ΠΡΟΝΟΜΙΑ VVIP ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Εκπτώσεις στα RED Stores
30% έκπτωση στο Red 1925
30% έκπτωση για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων στο Red 1925
Parking
Προσφορές χορηγών και συνεργατών

ΠΡΟΝΟΜΙΑ VIP ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
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
Parking
Προσφορές χορηγών και συνεργατών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΘΥΡΕΣ
Ημερομηνία – Θύρες
29/6
30/6
1/7
2/7
5/7

-

21, 22
11, 17
12, 16
14, 15
1, 2, 9

Ημερομηνία - Θύρες
6/7
7/7
8/7
9/7

-

8, 19, 20
VVIP, VIP, 33, 24, 25
3, 4, 7
5, 6

Παρατηρήσεις
 Θα διατεθεί το 50% των εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2019-2020.
 Οι κάτοχοι Ε/Δ της περιόδου 2019-2020 έχουν σειρά προτεραιότητα αγοράς μόνο στις θύρες που
είχαν ή στις θύρες με αντίστοιχο κόστος και αυστηρά στις συγκεκριμένες ημέρες που αναγράφονται.
 Οι κάτοχοι Ε/Δ έχουν προτεραιότητα αγοράς άλλα όχι επιλογή θέσης.
 Οι θύρες 3 έως 7 δεν θα διατεθούν online αλλά μόνο κατόπιν ραντεβού.
 Για την θύρα VIP θα διατεθούν μόνο 50 θέσεις, καθώς οι υπόλοιπες θέσεις είναι δεσμευμένες από το
πρωτόκολλο της UEFA. Οι παλαιοί κάτοχοι διάρκειας VIP θα μπορούν να επιλέξουν θέσεις, ανάλογα
με τη διαθεσιμότητα, στις θύρες VVIP ή 33.
 Σε περίπτωση μη εξάντλησης των εισιτηρίων διαρκείας θα υπάρξει νέα ανακοίνωση

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
 Online
Επίσημο site της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (www.olympiacos.org).
Τις εκάστοτε ημερομηνίες για συγκεκριμένες θύρες σύμφωνα με το πρόγραμμα διάθεσης και ώρα
έναρξης στις 09:30.
Εφόσον περισσέψουν εισιτήρια από τα τηλεφωνικά ραντεβού, θα είναι διαθέσιμα online στις 18:30.

 Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης
Απαιτείται τηλεφωνικό ραντεβού στο 210 48 00 977 την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της
διάθεσης και θα τους αποστέλλεται επιβεβαιωτικό sms με την ώρα του ραντεβού.
Θα εξυπηρετούνται μόνο οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο
πρόγραμμα με τις ημερομηνίες διάθεσης ανά θύρες, από τις 10:00 έως 18:00.
Το ραντεβού θα ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα και για ένα άτομο ανά εισιτήριο.
Χωρίς την επίδειξη sms δεν υπάρχει η δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων από τα εκδοτήρια.

Πληροφορίες
Τηλέφωνο: 210 4800920 10:00 – 18:00 (Δευτέρα-Παρασκευή)
Email: ticketing@olympiacos.org

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ




•
•
•

Χρεωστικές Κάρτες
Πιστωτικές Κάρτες:
• 12 άτοκες δόσεις μόνο με την Olympiacos F.C. Mastercard® της Τράπεζας Πειραιώς
• Άτοκες Δόσεις με άλλες πιστωτικές κάρτες
Μετρητά στα Εκδοτήρια (Για συναλλαγές έως 500€)
Κατάθεση στα Εκδοτήρια (Για συναλλαγές άνω των 500€)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN : GR61 0172 1030 0051 0306 1273 974
SWIFT : PIRBGRAA
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
IBAN : GR94 0110 1980 0000 1984 8005 088
SWIFT : ΕΤΗΝGRAA
ALPHA BANK
IBAN : GR91 0140 1010 1010 0232 0000 545
SWIFT : CRBAGRAAXXX

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ
Για την έκδοσή τους είναι απαραίτητοι οι αριθμοί:
 ΑΜΚΑ
 ΑΔΤ
 ΑΦΜ
 Κινητό
 Και το email
Προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2019-20 που έχουν
ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους κατά της Covid-19.
Κάθε κάτοχος – μέλος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του μόνο ένα (1) εισιτήριο διαρκείας.
Τα παιδικά εισιτήρια διαρκείας ισχύουν από έτος γέννησης 2006 και μετά.
Εφόσον επιτραπεί η διάθεση εισιτήριών διαρκείας στο 100% της χωρητικότητας του γηπέδου,
όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2019-20 θα έχουν ξανά προτεραιότητα
αγοράς στις θέσεις τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
Επισημαίνεται πως τα φετινά εισιτήρια διαρκείας που θα τυπωθούν, δεν θα διαθέτουν τη
σχετική αποτύπωση barcode και θα αποστέλλονται ανά αγώνα στους κατόχους, νέα εισιτήρια
μέσω email.
Στην περίπτωση που εκδοθεί σχετική νομοθεσία βάσει της οποίας θα επιτρέπεται η είσοδος
στα γήπεδα σε ποσοστό μικρότερο του 50%, θα επιλέγονται τυχαία σειρές εναλλάξ και θα
αποστέλλονται ανά αγώνα στους κατόχους, νέα εισιτήρια μέσω email. Το ποσοστό των
εισιτηρίων διαρκείας σε κάθε αγώνα θα προκύπτει αντιστοίχως από το ποσοστό εισόδου στα
γήπεδα ανά θύρα.
Όσοι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας δεν παρακολουθήσουν όλους τους αγώνες λόγω μη
επιλογής τους κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα, προβλέπεται αναλογική έκπτωση στην
επόμενη αγορά εισιτηρίου διαρκείας που θα εκδοθούν για την αγωνιστική περίοδο 2022-23.

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)
 Από το γραφείο το τμήματος μελών/φιλάθλων του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού που βρίσκεται στο
στάδιο Γ. Καραϊσκάκης (κάτω από θύρα 19 – Εμπορική Στοά).
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, 10:00 – 18:00 (Δευτέρα-Παρασκευή)

Olympiacos F.C. Mastercard
Όλοι οι κάτοχοι των Olympiacos FC Mastercard® & Olympiacos FC Mastercard Gold® που θα
χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους για την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας τους, επωφελούνται με έως
12 άτοκες δόσεις.
Επιπλέον, 15 τυχεροί θα κερδίσουν το εισιτήριο διαρκείας τους για την αγωνιστική περίοδο 20212022, αξίας έως €300.
Εάν ο τυχερός έχει αποκτήσει ήδη το εισιτήριο διαρκείας του, η αξία του έως €300 θα επιστραφεί
στην πιστωτική του κάρτα.
Απόκτησε κι εσύ την Olympiacos FC Mastercard® & Olympiacos FC Mastercard Gold® online μέσω
winbank, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα!

ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΟΡΗΓΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
 Εκπτωτικά κουπόνια 20% για αγορές από τα RED Stores
στο “Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης” και στο Μοναστηράκι
(η προσφορά θα ισχύσει μετά το τέλος της περιόδου διάθεσης των Ε/Δ και για τις ημέρες
που δεν υπάρχει εντός έδρας αγώνας)

 Έκπτωση 20% για αγορές από το adidas “Shop in Shop” του
RED Store του “Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης”.
(η προσφορά θα ισχύσει μετά το τέλος της περιόδου διάθεσης των Ε/Δ και για τις ημέρες
που δεν υπάρχει εντός έδρας αγώνας)

 Κάρτα sim για το καρτοκινητό Vodafone Ολυμπιακός
(παραλαβή κατά την έκδοση του εισιτηρίου διαρκείας)

 Έκπτωση έως 20% για αγορές στα καταστήματα
 Έκδοση Ασημένιας κάρτας METROPOLITAN
(πληροφορίες: 210 48 09 000)

 Κεντρική Σχολή ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (Άγιος Ι. Ρέντης)
15% έκπτωση στην ετήσια συνδρομή περιόδου 2021-2022
(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας – πληροφορίες: 210 34 18 000)

