Ανακοινώσεις 2012
•

Friday, 19 October 2012: E-stats is announcing the cooperation agreement with the
University of Manchester mens 1st basketball team for the season 2012-2013. The
UMBC is playing at the Bucs Basketball Northen 2A league. This is the first time that
e-stats is cooperating with a team outside Greece and we are very pleased to
welcome them in our company.

•

Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012: Ανακοινώνεται συμφωνία συνεργασίας του e-stats
με την Α.Ε. Σουρμένων- Ελληνικού για την περίοδο 2012-2013. Η Α.Ε.Σ.ΕΛ. θα
αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Β' Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. Το Ελληνικό ήταν από τις πρώτες
ομάδες με τις οποίες συνεργάστηκε το e-stats (την περίοδο 2010-2011) και με χαρά
επιστρέφουμε στη συνεργασία αυτή.

•

Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012: Ανακοινώνεται η ανανέωση της συνεργασίας του estats με την ομάδα του Α.Ο.Ν. Αργυρούπολης για την περίοδο 2012-2013. Ο
Α.Ο.Ν.Α. θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Α' Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. και η ομάδα του e-stats
θα συμπορευτεί και φέτος μαζί του.

•

Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012: Ανακοινώνεται η ανανέωση της συνεργασίας του estats με την ομάδα του Ερμή Πειραιά για την περίοδο 2012-2013. Ο Ερμής Πειραιά
θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Β' Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. και το e-stats θα είναι εκεί, και
φέτος για να καταγράψει την πορεία του.

•

Τετάρτη, 2 Μαϊου 2012: Το e-stats ανακοινώνει τη συνεργασία του με το ανοιχτό
τουρνουά Intersport Basketball Challenge 2012 για δεύτερη χρονιά. Το τουρνουά θα
διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του SportCamp στο Λουτράκι το τριήμερο 25-27 Μαϊου.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχών:

•

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012: Το e-stats συγχαίρει την ομάδα του Α.Ο.Ν.Α. για
την άνοδο στην Α' Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012: Το e-stats κλείνει ένα χρόνο στο διαδίκτυο και το
γιορτάζει με την ανάρτηση του μπασκετικού του ημερολογίου! Για να θυμούνται οι
παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι.
Σαββατο, 17 Μαρτίου 2012: Το e-stats συγχαίρει την ομάδα του Ερμή Πειραιά για
την κατάκτηση του Πρωταθλήματος της Γ' Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012: Ανακοινώνεται η συνεργασία του e-stats με την ομάδα
"Μυρμιδόνες 2008" στα πλαίσια του εαρινού τουρνουά Τσαγκαμίλεια 2012. Για
περισσότερες πληροφορίες http://www.mirmidonesbc.gr/
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