ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ

Η

Ελληνική Ομοσπονδία του Κλασσικού Αθλητισμού, ο ΣΕΓΑΣ,
καλωσορίζουμε τους αθλητές και τις αθλήτριες που ήρθαν
απ’ όλη την Ελλάδα και απ’ όλο τον κόσμο για να συμμετέχουν σ’ αυτόν τον μεγάλο
αγώνα του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.
Μας τιμά ιδιαίτερα και μας συγκινεί η παρουσία όλων.
Πιστεύουμε ότι για όλες και όλους σας είναι μια σημαντική εμπειρία ζωής που αξίζει
να τη ζήσετε με όλη την προσωπική σας δύναμη.
Ακολουθήστε το δρόμο της ιστορίας και γράψτε την δική σας ιστορία.
Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος δεν είναι απλά ένας αγώνας αντοχής. Η κλασική διαδρομή συμβολίζει την υπεράνθρωπη προσπάθεια ενός οπλίτη να μεταφέρει στην
Αθήνα το μήνυμα της νίκης από το πεδίο της μάχης του Μαραθώνα.
Η νέα γενιά σήμερα θα σας παραδώσει τη φλόγα με τους άσβεστους συμβολισμούς
και μηνύματα για να τα μεταφέρετε κι εσείς με την συμμετοχή σας στον σημερινό
αγώνα.
• Το μήνυμα της νίκης της αλληλεγγύης των λαών, που σηματοδοτεί το ίδιο το όραμα
του αθλητισμού.
• Το μήνυμα του αγώνα για παγκόσμια ειρήνη.
• Το μήνυμα του αγώνα για έναν κόσμο χωρίς φτώχεια, διακρίσεις, αδικία.
• Το μήνυμα για την αποτροπή της οικολογικής καταστροφής του πλανήτη.
Καλό δρόμο λοιπόν για να θριαμβεύσουν τα ιδανικά και τα όνειρα των λαών για ευημερία, που ενσαρκώνονται και σ’ αυτόν τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.
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Marathon Expo 2021 είναι η μεγαλύτερη έκθεση αθλητισμού στην Ελλάδα αλλά και στην
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
και φέτος παραμένει σταθερή στο ραντεβού της.
Πρόκειται για τη σημαντικότερη εμπορική έκθεση
αφιερωμένη στον αθλητισμό, που συνοδεύει με τεράστια επιτυχία τον Αυθεντικό Μαραθώνιο, έναν
παγκόσμιο θεσμό που πέρα από τον αθλητικό του
χαρακτήρα, διακρίνεται για την πολιτιστική του διάσταση. Kαθίσταται ως αναπόσπαστο κομμάτι του
Αυθεντικού Μαραθωνίου, καθώς είναι η πρώτη
επαφή του επισκέπτη δρομέα με το μοναδικό αυτό
διεθνές αθλητικό γεγονός.
Μέσα στην εξαιρετικά γιορτινή ατμόσφαιρα που δημιουργείται, δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάζονται
όλες οι νέες τάσεις της δρομικής και αθλητικής κοινωνίας και αγοράς, οι τελευταίες εξελίξεις και τα πιο
σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι επισκέπτες
μπορούν να αποκτήσουν χρήσιμα προϊόντα σε προνομιακές τιμές σε περίπτερα των εκθετών που συμμετέχουν και αποτελούν τις μεγαλύτερες και πλέον
καταξιωμένες εταιρείες του κλάδου του αθλητισμού, του fitness, της διατροφής, της υγείας και του
αθλητικού τουρισμού.
Ευχαριστούμε θερμά την Πρόεδρο, το Διοικητικό
Συμβούλιο και την οργανωτική ομάδα του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας για την εμπιστοσύνη
και την υποστήριξή τους. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς που στέκονται
αρωγοί στο έργο μας, τους εκθέτες που μας τιμούν
με την παρουσία τους καθώς επίσης και τους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες που κάθε χρόνο αγκαλιάζουν το θεσμό της Marathon Expo.
Με εκτίμηση,
Ε. Χαραλάμπους
Γ. Χρυσοσπάθης
Ε. Λυμπερόπουλος

M

arathon Expo is the largest
athletic exhibition in
Greece but also in Southeast Europe, which accompanies with
great success the authentic
Marathon, a global institution
that is distinguished for its cultural and athletic character. Is an
integral part of the authentic
Marathon, Marathon Expo is the
visitor’s first contact with this
unique international sporting
event. the exhibition Marathon
Expo is a unique sports event,
where the leading companies of
sports and fitness will participate displaying their new sport
and running products and accessories, sport nutrition and
health products and services.
Special thanks to the president,
the Board of Directors and the
organizing team of the authentic
Marathon of athens for their
trust and support. Last but not
least, we would like to thank the
sponsors and the exhibitors who
honor us with their presence, as
well as the tens of thousands of
visitors who every year embrace
the Marathon Expo.
Sincerely,
E.Charalambous
G. Chrysospathis
E. Lymberopoulos
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DIGITAL TRACER
ELECTRONICS AE - GARMIN

Η Digital Tracer Electronics, είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος
της Garmin στην Ελλάδα. Είτε είστε δρομείς, είτε ποδηλάτες, είτε
τριαθλητές, είτε θέλετε απλά να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση υπάρχει ένα προϊόν Garmin που μπορεί να σας βοηθήσει
να επιτύχετε το στόχο σας.
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10 ΑΛΙΜΟΣ, 17455, ΤΗΛ; 2109840144
WEB: www.garmin.gr
E-MAIL: info@tracer.gr
Digital Tracer Electronics is the exclusive distributor of Garmin
in Greece. Whether you are a runner, or a cyclist, or a triathlete,
or you just want to improve your fitness, there is a Garmin
product that can help you to achieve your target.
10 POSEIDONOS AVENUE ALIMOS, 17455
TEL NO: +30 210 9840 144
WEB: www.garmin.gr
E-MAIL: info@tracer.gr
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SAUCONY

Η Saucony, με έτος ίδρυσης το 1898, ιδρύθηκε στις όχθες του
ομώνυμου ποταμού στην Πενσυλβάνια. Στη Saucony υπάρχουμε
και λειτουργούμε αποκλειστικά για τους δρομείς. Είναι αυτοί που
αποτελούν την έμπνευση μας, την πηγή κάθε καινοτομίας μας.
Οι δρομείς και οι ανάγκες τους μας κάνουν και γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των νέων προϊόντων μας. Είναι ο λόγος
για να παραμένουμε διαρκώς ανταγωνιστικοί, ειλικρινείς και
πάντα διψασμένοι για νέες κατακτήσεις. Στη Saucony, πιστεύουμε ότι μια καλή μέρα είναι η μέρα που πάμε εμείς για τρέξιμο. Όμως γνωρίζουμε ότι μια ΥΠΕΡΟΧΗ μέρα είναι εκείνη που
εμπνέουμε και κάποιον άλλο να τρέξει.
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 12, ΤΑΥΡΟΣ. 17778.
ΤΗΛ: 210-4839480
WEB: saucony.veto.gr
E-MAIL: info@veto.gr
Saucony is the oldest brand in running founded in 1898 and origins from the banks of the river Saucony Pennsylvania. At
Saucony, we exist for runners. Runners inspire us, bring us
new ideas, force us to be better. They drive our design and engineering. They keep us competitive. They keep us hungry.
They keep us honest. Whether it’s in a conference room or out
on a lunchtime run, we’re constantly talking about and arguing
about our sport, runners and the products that fuel them. We
love our products and we run in everything we make. This
focus and passion fuels us as we strive to create the best running shoes and apparel on the planet. We leave work each day
knowing we’ve done everything to make runners’ lives just a
little bit better. At Saucony, a good day is when we get to run. A
great day is when we inspire someone else to run.
ADDRESS: 25TH MARCH 12, TAVROS. 17778

TEL NO: 210-4839480
WEB: saucony.veto.gr
E-MAIL: info@veto.gr
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SKECHERS
(ΤΟP TRENDS AE)

SKECHERS PERFORMANCE σχεδιάζει και παράγει μια ευρεία
γκάμα τεχνολογικά ανεπτυγμένων αθλητικών υποδημάτων,
υψηλών προδιαγραφών & επιδόσεων. Στην Ελλάδα και την
Κύπρο αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά από την TOP TRENDS
SA. Η πολυβραβευμένη performance συλλογή Skechers υποστηρίζεται από παγκοσμίου φήμης αθλητές όπως ο Νο1 Αμερικανός Μαραθωνοδρόμος Meb Keflezighi και η Κορυφαία
Αμερικανίδα Μαραθωνοδρόμος Kara Goucher. Μεταξύ της μεγάλης συλλογής παπουτσιών running γνωρίστε και δοκιμάστε τo
GO RUN SPEED ELITE, GO RUN RAZOR ΕXCESS, GO RUN
RAZOR+, GO RUN FORZA5, GO RUN RIDE 9, GO RUN MAX
ROAD 5, GO RUN BIONIC, GO RUN WALK.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 54, ΤΚ: 166 73
ΠΟΛΗ: ΒΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 9689120, FAX: 210 9603414
WEB: www.skechers.gr
E-MAIL: info@toptrends.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ TΣΕΓΚΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΜΑΜΟΥΤΗΣ
The SKECHERS PERFORMANCE develops and produces an extensive collection of technologically advanced and dynamic performance footwear. In Greece and Cyprus is distributed by TOP
TRENDS SA. The Skechers Award winning performance collection supported by world famous athletes such H as No1
American Marathon Runner Meb Keflezighi and Elite long distance runner Kara Goucher. Among the large collection of running shoes meet and try GO RUN SPEED ELITE, GO RUN
RAZOR EXCESS, GO RUN RAZOR+, GO RUN FORZA5, GO RUN
RIDE 9, GO RUN MAX ROAD 5, GO RUN BIONIC, GO RUN WALK.
54, VOULIAGMENIS AVENUE, 166 73, VOULA, ATHENS,
GREECE
TEL NO: 0030 210 9689120, FAX NO: 0030 210 9603414
WEB: www.skechers.gr
E-MAIL: info@toptrends.gr
CONTACT PERSON: GOULIELMOS TSEGKAS, NIKOS MAMOUTIS
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HALL OF BRANDS

Όλες οι καινοτομίες του μέλλοντος στο απόλυτο Shopping Destination. Η πιο ενημερωμένη συλλογή των δημοφιλέστερων
αθλητικών Brands.
Αθήνα (Καλαμιώτου 27), Τηλ: 2103232444
Γλυφάδα (Cine ΑΝΝΑ ΝΤΟΡ, Γιαννιτσοπούλου 2), Τηλ: 2108949555
Νέο Ψυχικό (Ολυμπιονικών 258), Τηλ: 2106718888
Ιωάννινα (Βλαχλείδη & Πουτέτση 2), Τηλ: 2651028650
Epirus (6o χλμ. Ιωαννίνων – Αθηνών), Τηλ: 2651093700
Προσεχώς με νέα καταστήματα σε Village Ρέντη, Θεσσαλονίκη, Πάτρα.
WEB: www.hallofbrands.gr
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Experience Innovation at the Ultimate Shopping Destination.
The most updated collection of all famous athletic Brands. The
biggest running collection, even for the most demanding runner.
Athens (Kalamiotou 27), Τel: 2103232444
Glyfada (Cine ANNA NTOR, Giannitsopoulou 2), Τel: 2108949555
N. Psychiko (Olympionikon 258), Τel: 2106718888
Ιoannina (Vlahlidi & Poutetsi 2), Τel: 2651028650
Epirus (6th KM Ioannina - Athens), Τel: 2651093700
New stores coming soon at Village Rentis, Thessaloniki, Patras.
WEB: www.hallofbrands.gr
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SPORTSwIND A.E (PUMA

Η PUMA είναι μια από τις παγκοσμίως κορυφαίες αθλητικές
εταιρίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, πώλησης και εμπορίας υποδημάτων, ενδυμάτων και αξεσουάρ. Για περισσότερα από 65 χρόνια, έχει καθιερωθεί στην ιστορία για τη δημιουργία τεχνολογικά
άρτιων αθλητικών προϊόντων για μία ευρεία γκάμα αθλημάτων
όπως στίβος/τρέξιμο, ποδόσφαιρο, training κοκ. Η PUMA διαθέτει, πέρα από εξοπλισμό επιδόσεων, και lifestyle προϊόντα.
Στην Ελλάδα το brand PUMA διανέμεται αποκλειστικά από τον
όμιλο Fais.
ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 77, ΑΛΙΜΟΣ Τ.Κ. 17455
ΤΗΛ: 211 1088400
WEB: puma.sportswind.gr
E-MAIL: info@sportswind.gr
PUMA is one of the world’s leading sportswear brands that designs and manufactures athletic and casual footwear, apparel
and accessories. For more than 65 years, it has been established in history to create technological sports products for a
wide range of sports such as athletics/running, football, training and so on. PUMA has, in addition to performance equipment and lifestyle items. In Greece, the PUMA brands is
distributed exclusively by Fais group.
COMPANY NAME: SPORTSWIND A.E (PUMA)
ADDRESS: POSEIDONOS 77 AVENUE, ALIMOS
TEL NO: 211 1088400
WEB: puma.sportswind.gr
E-MAIL: info@sportswind.gr
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ASICS

Η Asics είναι Ιαπωνική αθλητική εταιρία. Ιδρύθηκε το 1949, αμέσως μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, από τον Kihachiro
Onitsuka απ’ όπου και πήρε αρχικά το όνομα της (Onitsuka
Tiger). Tην δεκαετία του ‘70 το όνομα αυτό αλλάζει σε ASICS,
προερχόμενο από τα αρχικά του λατινικου ρητού «Anima Sana
in Corpore Sano» το οποίο μεταφράζεται σε «νους υγιής εν σώματι υγιή».
Η Asics σήμερα είναι μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές εταιρίες.
Η άριστη τεχνογνωσία, η επιμονή στην λεπτομέρεια και η υψηλή
τεχνολογία που χρησιμοποιείται, έχουν ως αποτέλεσμα τον σχε-
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διασμό και την παραγωγή προϊόντων που ανταποκρίνονται στα
υψηλότερα standards.
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 24, 166-74 ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛ: +30 2109870972
E-MAIL: info_asics@mapgroup.gr
ASICS Ltd. began as Onitsuka Co. Ltd on 1949. Its founder, Kihachiro Onitsuka, began manufacturing basketball shoes in his
home town of Kobe, Hyogo Prefecture, Japan. Soon after the
range of sports activities widened to a variety of Olympic styles
used throughout the '50s, '60s and '70s by athletes worldwide.
Onitsuka became particularly renowned for the Mexico 66 design, in which the distinctive crossed stripes, now synonymous
with the company brand, were featured for the first time. In
1977, Onitsuka Tiger merged to form ASICS Corporation. The
name is an acronym for the Latin phrase Anima Sana in Corpore Sano, which translates as "Healthy soul in a healthy body".
In recent years the brand’s running shoes have often been
ranked among the top performance footwear in the market.
24, Gr. Lampraki, Glyfada, 166 74 Athens, Greece
TEL NO: +30 2109870972 Fax. +30 2108948340
E-MAIL: info_asics@mapgroup.gr
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STARTLINE Α.Ε / NEw BALANCE

Η New Balance ξεκίνησε με έδρα την Βοστώνη ως εταιρεία με
υποστηρικτικές καμάρες στις αρχές της δεκαετίας του 1900. Το
1970 εξειδικεύτηκε στην παραγωγή παπουτσιών και πλέον έχει
εξελιχθεί σε μια από τις κορυφαίες διεθνής εταιρείες αθλητικών
ειδών.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 23o χλμ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας
ΤΗΛ: 210-8160100
WEB: www.newbalance.gr
E-MAIL: info@newbalance.gr
New Balance began as a Boston-based arch support company
in the early 1900's, developed into a specialized shoe manufacturer in the 1970's, and has grown to become a leading
global athletic products company.
ADDRESS: 23rd Klm. N.R Athens-Lamia
TEL NO: 210-8160100
WEB: www.newbalance.gr
E-MAIL: info@newbalance.gr
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UNDER ARMOUR

Η UNDER ARMOUR είναι πρωτοπόρος σε τεχνικά αθλητικά
ρούχα, υποδήματα και αξεσουάρ, ειδικά σχεδιασμένα για να διατηρούν τους αθλητές δροσερούς, στεγνούς και χωρίς κανένα
βάρος κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ή της προπόνησης. Το όραμα
της UNDER ARMOUR είναι να σας προμηθεύει με προϊόντα επιδόσεων, που ποτέ δεν γνωρίζατε ότι χρειάζεστε και που δεν μπορείτε πλέον να φανταστείτε να ζείτε χωρίς αυτά.
ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 96, ΓΛΥΦΑΔΑ 166 75

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
ΤΗΛ: 211 1088464
WEB: https://eshop.unlimitedsport.gr/
E-MAIL: sportscustomerservice@faisgroup.gr
UNDER ARMOUR is world-renowned as a pioneer in technical
athletic clothing, footwear and accessories, specially designed
to keep the athletes cool, dry and lightweight during a race or
training. Under Armour’s vision is to inspire you with performance solutions you never knew you needed and can’t imagine
living without.
Vouliagmenis Avenue 96- Glyfada 166 75
TEL NO: 211 1088464
WEB: https://eshop.unlimitedsport.gr/
E-MAIL: sportscustomerservice@faisgroup.gr
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INTERSPORT
The Heart of Sport

Η INTERSPORT Athletics ανήκει στον όμιλο FOURLIS και δραστηριοποιείται από το 2000 στην ελληνική αγορά με 51 καταστήματα. Η INTERSPORT, παγκοσμίως, είναι ο απόλυτος
προορισμός για αγορές αθλητικών ειδών.
Σωρού 18-20, Μαρούσι
ΤΗΛ: 210-2806060
WEB: INTERSPORT - The Heart of Sport
Intersport Athletics belongs to the Fourlis group and has been
active since 2000 in the Greek market with 51 stores. Intersport
is the ultimate destination for sportswear worldwide.
SOROU 18-20, MAROUSSI
TEL NO: 210-2806060
WEB: INTERSPORT - The Heart of Sport
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SALOMON
(SHOP & TRADE S.A.)

Η SALOMON ειδικεύεται στην κατασκευή ειδών ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ και εξοπλισμού για όλα τα σπορ του βουνού
(όπως το αλπικό σκι, το σκι cross-country, το snowboarding, το
trail running) καθώς και για τρέξιμο στην πόλη.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222, 17778 ΤΑΥΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 3408400
ΦΑΞ: 210 3408699
WEB: www.shopandtrade.gr
E-MAIL: info@shopandtrade.gr
SALOMON is specialized in making the finest outdoor footwear,
clothing and equipment for every alpine sport (such as downhill
skiing, cross-country skiing, snowboarding, trail running) and
for city running.
222 Piraeus Str. Tavros, PC: 17778
TEL: 210 3408400, FAX: 210 3408699
WEB: www.shopandtrade.gr
E-MAIL: info@shopandtrade.gr
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BROOKS
(SHOP & TRADE S.A.)

Με μότο “Run Happy” η BROOKS παρέχει στους δρομείς την έμπνευση αλλά και τον απαραίτητο εξοπλισμό -high-performance
παπούτσια, ρούχα και αξεσουάρ- για πιο γρήγορο και αποδοτικό
τρέξιμο.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222, 17778 ΤΑΥΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 3408400
ΦΑΞ: 210 3408699
WEB: www.shopandtrade.gr
E-MAIL: info@shopandtrade.gr
Having “Run Happy” as a motto BROOKS provide every runner
with the inspiration and the equipment needed -high-performance running shoes, apparel and accessories- for fast and
efficient running.
222 Piraeus Str. Tavros, PC: 17778
TEL: 210 3408400, FAX: 210 3408699
WEB: www.shopandtrade.gr
E-MAIL: info@shopandtrade.gr

14

SUUNTO
(SHOP & TRADE S.A.)

Η SUUNTO είναι ηγέτιδα εταιρεία στο σχεδιασμό και την κατασκευή ρολογιών performance και υπολογιστών κατάδυσης που
χρησιμοποιούνται από λάτρεις της περιπέτειας σε όλον τον
κόσμο.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222, 17778 ΤΑΥΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 3408400
ΦΑΞ: 210 3408699
WEB: www.shopandtrade.gr
E-MAIL: info@shopandtrade.gr
SUUNTO is a leading designer and manufacturer of sports
watches, dive computers and sports instrument used by adventurers all over the globe.
222 Piraeus Str. Tavros, PC: 17778
TEL: 210 3408400, FAX: 210 3408699
WEB: www.shopandtrade.gr
E-MAIL: info@shopandtrade.gr
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ON

Η ΟΝ είναι μια ελβετική εταιρία που ειδικεύεται στο τρέξιμο στον
δρόμο και το βουνό. Με την ειδική της τεχνολογία είναι προσφέρει προστασία και απορροφά τους κραδασμούς.
ΤΖΑΒΕΛΑ 42Β, 15451, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΤΗΛ: 2106749609
WEB: WWW.ON-RUNNING.COM

MARATHON EXPO 2021

9

16

HOKA ΟΝΕ ΟΝΕ
(SHOP & TRADE S.A.)

Η ΗΟΚΑ ΟΝΕ ΟΝΕ ειδικεύεται στην κατασκευή ειδών υπόδησης
για αθλητές υπεραποστάσεων με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην κατασκευή της σόλας ώστε να προσφέρει μέγιστη προστασία.
Η Odlo είναι ελβετική εταιρεία που εξειδικεύεται στο σχεδιασμό
αθλητικών ρούχων κάθε είδους. Βασικός στόχος των τεχνολογιών αιχμής που χρησιμοποιεί η Odlo είναι η διαχείριση του
ιδρώτα ώστε να εξαλείφεται εντελώς η κακοσμία (ZERO SCENT)
αλλά και η εξαιρετική αίσθηση άνεσης και άψογης εφαρμογής
(SECOND SKIN).
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222, 17778 ΤΑΥΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 3408400
ΦΑΞ: 210 3408699
WEB: www.shopandtrade.gr
E-MAIL: info@shopandtrade.gr
ΗΟΚΑ ΟΝΕ ΟΝΕ specializes in developing footwear for ultra
marathon runners. The footwear special feature is the sole that
offers maximum protection.
ODLO is a Swiss company specializing in sportswear design of
all kind. The key goal of cutting-edge technologies used by Odlo
is to manage sweat in a way that completely eliminates bad
odor (ZERO SCENT) and at the same time secures an excellent
sense of comfort and perfect fit (SECOND SKIN).
222 Piraeus Str. Tavros, PC: 17778
TEL: 210 3408400, FAX: 210 3408699
WEB: www.shopandtrade.gr
E-MAIL: info@shopandtrade.gr
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1MATION (Iμάτιον)

Δρομικός & αθλητικός εξοπλισμός
Υποστήριξη Αθλητικών διοργανώσεων
Η 1ΜΑΤΙΟΝ (ιμάτιον) είναι ελληνική εταιρία παραγωγής αθλητικού ρουχισμού με ειδίκευση στο δρομικό/ποδηλατικό εξοπλισμό. Είναι ο επίσημος διανομέας των προϊόντων ATHENS
MARATHON THE AUTHENTIC και προμηθευτής μεγάλων αλλά
και μικρότερων αθλητικών διοργανώσεων. Εκτός από τη δική
της συλλογή προσφέρει τη δυνατότητα σε εταιρίες και ομάδες να
δημιουργήσουν τη δική τους σειρά ρούχων.
Σοφοκλέους 165 Καλλιθέα 17673, Αθήνα
ΤΗΛ: 210 9599766
Sports gear specialists
Sports events facilitators
1ΜΑΤΙΟΝ is a sport apparel producer with a speciality to running/cycling apparel. It is the official merchandiser of ATHENS
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MARATHON THE AUTHENTIC products and works as a supplier
and facilitator of sports events organisers. Ιn addition to its
ready-made collection, 1MATION provides to athletic clubs and
organizations, OEM services in order to build their own exclusive collection.
165 Sofokleous Str. Kallithea 17673, Athens, GR
TEL NO: +30 210 9599 766
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DIMITRIADIS

ΜΟΛΙΕΡΟΥ 10 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452
ΤΗΛ: 211 7056184
WEB: www.dimitriadis.com.gr
E-MAIL: manolism@dimitriadis.gr
ADDRESS: MOLIEROY 10 METAMORFOSI 14452
TEL NO: 211 7056184
WEB: www.dimitriadis.com.gr
E-MAIL: manolism@dimitriadis.gr
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Κατάστημα Ποδηλάτων και εξοπλισμού για Τρίαθλο, τα πάντα για
την ποδηλασία, το τρέξιμο και την κολύμβηση.
Brands: LockLaces, Altra, Injinji, CompresSport, Wantalis,
Camelbak, Runguard, High5, PearliZUMi and others
Βασ. Αλεξάνδρου 72, Περιστέρι 12134
ΤΗΛ: 210.5758915
WEB: www.topcycles.gr
E-MAIL: info@topcycles.gr
Cycling & Triathlon Experts
Brands: LockLaces, Altra, Injinji, CompresSport, Wantalis,
Camelbak, Runguard, High5, PearliZUMi and others
ADDRESS: 72, Vas.Alexandrou Av. Peristeri 12134
TEL NO: +30.210 5758915
WEB: www.topcycles.gr
E-MAIL: info@topcycles.gr
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OUTRUN

Το outrun είναι εξειδικευμένο δρομικό κατάστημα στη Μαρίνα
Φλοίσβου. Με ανάλυση κίνησης μπορεί κάποιος να διαλέξει το
κατάλληλο δρομικό παπούτσι. Στίβος-Trail-Δρόμος-ΠαπούτσιαΡούχα-Εξοπλισμός-συμπληρώματα διατροφής - ΑξεσουάρΠροϊόντα αποκατάστασης.
ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ, Π.ΦΑΛΗΡΟ 17561
ΤΗΛ: 2110122825
WEB: WWW.OUTRUN.GR
E-MAIL: INFO@OUTRUN.GR

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
Outrun is running expert shop in flisvos Marina. Gait analysis
can help a runner make the right choice. Track and field-RoadTrail- Running shoes -Equipment -Sports nutrition Accessories- Recovery products.
ADDRESS: FLISVOS MARINA P. FALIRO 17561
TEL NO: 2110122825
WEB: WWW.OUTRUN.GR
E-MAIL: INFO@OUTRUN.GR
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PHARMASQUARE Ε.Π.Ε

Η EthicSport είναι εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής υψηλής
ποιότητας που έχει ως πρωταρχικό σκοπό της την αυστηρά επιστημονική προσέγγιση των αθλητικών δραστηριοτήτων. Για τα
προϊόντα EthicSport χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι καλύτερες πρώτες ύλες και η παραγωγή τους γίνεται σύμφωνα με τα
υψηλότερα πρότυπα παραγωγής.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΕΥΡΥΑΛΗΣ
ΤΗΛ: 2410-579885
WEB: www.ethicsport.gr
E-MAIL: info@ethicsport.gr
EthicSport was born with the aim of spreading a rigorous and
scientific approach to sports activities helping to tackle the illegal practices. EthicSport products are exclusively made with
the finest raw materials and with the highest manufacturing
standards.
COMPANY NAME: PHARMASQUARE LTD
ADDRESS: LEOFOROS KARAMANLI & EYRYALIS
TEL NO: +30 2410-579885
WEB: www.ethicsport.gr
E-MAIL: info@ethicsport.gr
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GU ENERGY GREECE

ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 156
ΤΗΛ: 210-6436378
WEB: www.GUenergy.gr
E-MAIL: info@GUenergy.gr
ADDRESS: 156, ALEXANDRAS AVENUE
TEL NO: +30-210-6436378
WEB: www.GUenergy.gr
E-MAIL: info@GUenergy.gr
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SportAdore – Luanvi Hellas

Η SportAdore, αποκλειστικός διανομέας των premium brands:
Luanvi, Squatwolf, Caterpy, Wind X-treme, Mosconi και Joluvi,
παρέχει στους λάτρεις όλων των αθλημάτων τεχνικά προϊόντα
κορυφαίας ποιότητας.
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 299, Αθήνα 172 36

ΤΗΛ: 21 3088 8891
WEB:www.luanvi.gr www.sporadore.gr
E-MAIL: info@luanvi.gr, info@sportadore.gr
SportAdore, the exclusive distributor of the premium brands
Luanvi, Squatwolf, Caterpy, Wind X-treme, Mosconi and Joluvi,
provides the Sport Enthusiasts with Highly Technical and Top
Quality Products for all sport activities.
299th Vouliagmenis Av., Athens 172 36
TEL NO: 21 3088 8891
WEB: www.luanvi.gr www.sporadore.gr
E-MAIL: info@luanvi.gr, info@sportadore.gr
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X-TREME STORES A.E.

Η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία Fitness με 54 καταστήματα σε
Ελλάδα και Κύπρο. Από το 2000, τα X-TREME STORES προσφέρουν τα πιο ποιοτικά, ασφαλή και αποτελεσματικά προϊόντα εκγύμνασης και συμπληρώματα διατροφής.
Λ. Κούπι 34, 19400 Κορωπί
ΤΗΛ: 2106620921
WEB: www.xtr.gr
E-MAIL: info@xtr.gr
The largest Greek fitness company with 54 stores in Greece &
Cyprus. Since 2000, X-TREME STORES has been providing the
most quality, safe and effective workout products and nutritional supplements.
34 Koupi Avenue, 19400, KOROPI
TEL NO: +30 210-6620921
WEB: www.xtr.gr
E-MAIL: info@xtr.gr
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LIFE ERGO
ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΑΚΑ

Το εργομετρικό κέντρο Life-Ergo OAKA δημιουργήθηκε με
σκοπό να προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις στο
χώρο του αθλητισμού. Αξιοποιώντας επιστημονική γνώση και
πολύπλευρη εξειδίκευση των ανθρώπων που την στελεχώνουν,
παρέχει μια οργανωμένη και άρτια εξοπλισμένη αθλητική υποστήριξη στο εργομετρικό κέντρο στο ΟΑΚΑ ή & στο χώρο της
ομάδας, σε όλη την Ελλάδα.
Σκοπός της εταιρείας μας είναι να διευκολύνει, να εξυπηρετήσει
και να καθοδηγήσει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αθλητικούς
συλλόγους, προπονητές, γυμναστές, επαγγελματίες αλλά και
ερασιτέχνες αθλητές, κάθε ηλικίας και αθλήματος. Αξιολογεί το
αθλητικό τους προφίλ και μέσα από μία σειρά μετρήσεων προσφέρει έναν ολοκληρωμένο και σύγχρονο εργομετρικό έλεγχο.
Οι υπηρεσίες του κέντρου μας είναι:
ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΒΟΛΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

MARATHON EXPO 2021

11

ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΤΕΣΤ DNA)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
PERSONAL TRAINNIG
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΟΑΚΑ ΠΥΛΗ Ζ,
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 , ΜΑΡΟΥΣΙ , ΤΚ15124,
ΤΗΛ: 210 6811482
WEB: www.lifergo.gr
E-MAIL: info@lifergo.gr
ERGOMETRIC CENTER OAKA
OLYMPIC STADIUM OAKA , MAROUSI KIFISIAS ΑVE. 37
TEL NO: +30 2106811482
WEB: www.lifergo.gr
E-MAIL: info@lifergo.gr
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HIGH5 SPORTS NUTRITION

Στην HIGH5 είμαστε δεσμευμένοι να δημιουργούμε διατροφικά
προϊόντα με φανταστικές - καταπληκτικές φυσικές γεύσεις και
είμαστε παθιασμένοι στο να εξυπηρετούμε τις ανάγκες σας ανεξάρτητα από το αν είστε ερασιτέχνες ή επαγγελματίες αθλητές.
Ανακαλύψτε την ευρεία γκάμα των ενεργειακών τζελ των αθλητικών ποτών των ενεργειακών και πρωτεϊνικών μπαρών μας και
βρεθείτε κάθε μέρα στην καλύτερη σας κατάσταση.
ΒΙΘΥΝΙΑΣ 19, 171 23 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛ: 210 4942111
WEB: www.highfive.gr
At HIGH5 we’re committed to creating nutritious products with
amazing natural flavors and we're passionate about accommodating your needs – whether you’re a new starter or an elite
professional.
Discover our range of trusted gels, drinks and bars and be at
your ultimate best, any day.
19 VITHINIAS STR., N. SMYRNI 171 23
TEL: +30 210 4942111
WEB: www.highfive.gr

28

MAURTEN

Στη Maurten η επιστήμη είναι μέρος της φύσης μας. Και το αντίστροφο! Βασισμένοι σε μια αποκλειστική καινοτομία, την τεχνολογία υδρογέλης, δημιουργήσαμε συμπληρώματα ενέργειας
υδατανθράκων από φυσικά συστατικά που δεν επιβαρύνουν το
στομάχι. Τα τελευταία χρόνια υποστηρίζουμε τους καλύτερους
μαραθωνοδρόμους αλλά και κορυφαίους αθλητές παγκοσμίως.

29

FLEXSTORES

Η FLEXSTORES είναι εδώ για να σας προσφέρει συμπληρώματα
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διατροφής υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας! Aποτελεί
τον επίσημο αντιπρόσωπο των εταιρειών YAMAMOTO NUTRITION, 4ALLNUTRITION, INSTICK στην Ελλάδα!
ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 1 , Τ.Κ. 18454 , ΝΙΚΑΙΑ
ΤΗΛ: 211 0133008
WEB: www.flexstores.gr
E-MAIL: info@flexstores.gr
FLEXSTORES is here to offer you nutritional supplements of
high quality and efficiency! FLEXSTORES is the exclusive representative of the companies YAMAMOTO NUTRITION, 4ALLNUTRITION, INSTICK in Greece!
ANAKREONTOS 1 , P.C. 18454 , NIKAIA
TEL NO: 211 0133008
WEB: www.flexstores.gr
E-MAIL: info@flexstores.gr
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OUTDOORSHOP – ΤΣΟΥΡΛΑΚΗΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 17, ΠΙΚΕΡΜΙ, 19009
ΤΗΛ: 210-6039418, 210-6039439
WEB: www.outdoorshop.gr
E-MAIL: info@outdoorshop.gr
DEXAMENIS 17, PIKERMI, 19009
TEL NO: +30 210-6039418, +30 210-6039439
WEB: www.outdoorshop.gr
E-MAIL: info@outdoorshop.gr
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ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ridrop Cooling Towels.
Αθλητική πετσέτα κατάλληλη για κάθε σωματική δραστηριότητα.
Στεγνή απορροφάει τον ιδρώτα. Βρεγμένη σε δροσίζει.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 3 – ΧΑΛΑΝΔΡΙ – 15233
ΤΗΛ: +306948244759, 2106856582, 2103008513
WEB: www.ridrop.com
Email: info@ridrop.com
Ridrop Cooling Towel.
Sport towel suitable for every kind of physical activity. Use it
dry to wipe and absorb sweat. Use it wet to get instant cool.
Prevezis 3 – Chalandri Attika – 15233
Tel: +306948244759, 2106856582, 2103008513
WEB: www.ridrop.com
Email: info@ridrop.com
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PHYSIS LABORATORY ΙΚΕ

Οι οργανικές πρωτεΐνες ΑΜΙΝΟ ΑΝΙΜO παρέχουν στον οργανισμό όλα τα απαραίτητα αμινοξέα (AMINO) για τη σύνθεση πρω-

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
τεϊνών και μυϊκού ιστού, ενώ ταυτόχρονα έχουν ευεργετική
δράση στο μυαλό και το πνεύμα (ΑΝΙΜΟ).
25ης Μαρτίου 64, 54248, Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ: 2310 318528
WEB: aminoanimo.com
E-MAIL: hello@aminoanimo.com
AMINO ANIMO organic proteins provide the body with all the
essential amino acids (AMINO) for the synthesis of proteins and
muscle tissue, while having a beneficial effect on the mind and
spirit (ANIMO).
ADDRESS: 64, 25th Martiou street, 54248, Thessaloniki
TEL NO: +30 2310 318528
WEB: aminoanimo.com
E-MAIL: hello@aminoanimo.com
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NEw LIFE

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 43A
ΤΗΛ: 2109689942
WEB: www.newlife.com.gr
E-MAIL: info@new-life.com.gr
43A CHRYSANTHOU TRAPEZOUNTOS STR.
TEL NO: +30 2109689942
WEB: www.newlife.com.gr
E-MAIL: info@new-life.com.gr
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ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΑΛΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Οργανισμός στο χώρο της Υγείας- Άσκησης – Διατροφής – Ευεξίας, με προϊόντα, εφαρμογές και υπηρεσίες για επαγγελματίες
χρήστες και καταναλωτικό κοινό στην Ελληνική και Κυπριακή
Επικράτεια. Αποκλειστική αντιπροσωπεία σε πάνω από 40 εταιρείες, μεταξύ αυτών η Polar - πρωτοπόρος στους παλμογράφους
με τεχνολογικές καινοτομίες στον Αθλητισμό.
ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 76, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ, 16562
ΤΗΛ: 2109690592
WEB: www.storg.gr
E-MAIL: info@sciencetech.gr
A Health – Fitness – Nutrition – Wellness Organisation, serving
the needs of the professional users as well as the public in
Greece and Cyprus, representing exclusively over 40 different
manufactures, including Polar - pioneer of wearable sports
technology.
COMPANY NAME: IOANNIS P. GALANIS
ADDRESS: VOREIOU IPEIROU 76, ANO GLYFADA, 16562
TEL NO: +30 210 9690592
WEB: www.storg.gr
E-MAIL: info@sciencetech.gr
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THERABODY BY OSTRACON

Η εταιρεία Ostracon Ltd, αντιπρόσωπος καινοτόμων προϊόντων
για την αποκατάσταση και την υγεία, παρουσιάζει τη νέα συνεργασία της με την Therabody κατασκευάστριας της πληρέστερης
σειράς προϊόντων (Theragun και RecoveryAir) για την αθλητική
αποθεραπεία και καθημερινή υγεία!
Ριζούντος 2, 16777, Ελληνικό - Αττική
ΤΗΛ: 2109631611
WEB: www.ostracon.gr/brand/therabody
E-MAIL: info@ostracon.gr
Ostracon Ltd, distributor of novel rehabilitation and recovery
products for Greece and Cyprus, presents their new partnership with Therabody! Visit the Therabody booth and discover
highly innovative solutions for sports recovery and personal
wellbeing.
Rizountos 2, 16777, Hellenikon - Attica
TEL NO: +30 210 9631611
WEB: www.ostracon.gr/brand/therabody
E-MAIL: info@ostracon.gr
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BORN TO RUN

Μιά από τις καλύτερες «τεχνολογίες» που έχουμε κληρονομήσει
από τους προγόνους μας κινδυνεύει να χαθεί. Τα μοντέρνα παπούτσια, που ακολουθούν τις τάσεις της μόδας (στενή κομψή
γραμμή, ψηλά τακούνια), βάζουν τα πόδια μας σε «καλούπι» το
οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις, π.χ. δυσμορφίες, τραυματισμοί,
πόνοι. Ο άνθρωπος γεννιέται με την «τεχνολογία» της κίνησης…
υπάρχει απόλυτη απόλαυση στο να τρέχουμε φυσικά, όπως
ακριβώς έχουμε σχεδιαστεί να κάνουμε. Στο Born Το Run επιθυμία μας είναι να σε βοηθήσουμε το τρέξιμο να είναι όσο πιο
φυσικό, αποδοτικό και απολαυστικο γίνεται!
ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 36, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΤΚ 16675
ΤΗΛ: 2114133516/6906931999/6906932001
WEB: borntorun.gr
E-MAIL: panos@borntorun.gr
One of the best "technologies" we have inherited from our ancestors is in danger of being lost. Modern shoes, which follow
the fashion trends (narrow elegant line, high heels), put our
feet in a "mold" which has negative effects, e.g. deformities, injuries, pains. Humans are born with the "technology" of movement; there is absolute enjoyment in running naturally, just as
we are designed to do. Born To Run desire is to help you make
running as natural, efficient and enjoyable as possible!
AGISILAOU 36, GLYFADA 16675
TEL NO: 2114133516/6906931999/6906932001
WEB: borntorun.gr
E-MAIL: panos@borntorun.gr

MARATHON EXPO 2021

13

37

NATURE TECH EE

H Εταιρεία Nature Tech είναι μια Ευρωπαϊκή εταιρία που
εδρεύει στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους καταναλωτές άριστης ποιότητας υγιεινά σνακ σε καλές τιμές. H
εταιρεία Nature Tech ειδικεύεται στην αθλητική και υγιεινή διατροφή. Εμείς ακολουθούμε την τάση της αγοράς και δημιουργούμε απίθανα υγιεινά σνακ, τα όποια είναι κατάλληλα όχι μόνο
για αθλητές αλλά για όλους.
Λ. ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 145, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΤΗΛ: 2130418660
WEB: www.naturetech.gr
E-MAIL: info@naturetech.gr
Nature Tech is a European company based in Athens Greece
with a goal to provide consumers with good quality healthy
snack food at competitive prices! Nature Tech specializes in
healthy and sports nutrition, we follow the current food consumption trends and create very tasty healthy snacks suitable
not only for athletes but for everyone.
145 AVE. MEGALOU ALEXANDROU – ANO LIOSIA, ATHENS
TEL NO: +30 2130418660
WEB: www.naturetech.gr
E-MAIL: info@naturetech.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Π.Ε.)

Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» - Λεωφόρος Μεσογείων 152, Αθήνα
ΤΗΛ: 210 7487723
WEB: www.hts.org
E-MAIL: htsinfo@otenet.gr
General Hospital of Chest Diseases “Sotiria”
152 Messogion Ave, Athens
TEL NO: 210 7487723
WEB: www.hts.org
E-MAIL: htsinfo@otenet.gr
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HERBALIFE NUTRITION

Η Herbalife Nutrition (NYSE: HLF) είναι μια παγκόσμια εταιρεία
διατροφής, που αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων διαθέτοντας
σπουδαία προϊόντα διατροφής και προσφέροντας στους Ανεξάρτητους Συνεργάτες της μια επιχειρηματική ευκαιρία από το 1980.
Η εταιρεία προσφέρει υψηλής ποιότητας, επιστημονικά τεκμηριωμένα προϊόντα τα οποία πωλούνται σε περισσότερες από 90
χώρες.
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 110 ΜΑΡΟΥΣΙ-15126 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: (+30) 210 810 8800
WEB: www.herbalife.gr
E-MAIL: infogreece@herbalife.com
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Herbalife Nutrition (NYSE: HLF) is a global company that has
been changing people's lives with great nutrition products and
a business opportunity for its independent distributors since
1980. The Company offers high-quality, science-backed products, sold in over 90 countries.
PENTELIS 110 MAROUSI – 15126 ATHENS
TEL NO: +30 210 810 8800
WEB: www.herbalife.gr
E-MAIL: infogreece@herbalife.com
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THE STORE 1896 - PANATHENAIC
STADIUM OFFICIAL MUSEUM SHOP

Το επίσημο κατάστημα του Παναθηναϊκού Σταδίου (Καλλιμάρμαρο), The Store 1896, προσφέρει συλλεκτικά προϊόντα, καθώς
και τη μοναδική σειρά μεταλλίων Athens Marathon Collector’s
Medals. Το Παναθηναϊκό Στάδιο, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, αποτελεί το σημείο τερματισμού του
Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας.
Βασ. Κωνσταντίνου, 116 35 ΑΘΗΝΑ
WEB: www.1896.gr
E-MAIL: info@1896.gr
The Official Panathenaic Stadium Museum Shop - The Store
1896, promotes and sells the Athens Marathon Collector’s
Medal series and collectible items, inspired by the history of
Panathenaic Stadium (Kallimarmaro) - managed by the Hellenic Olympic Committee, where the Athens Classic Marathon
finishes.
Vasileos Konstantinou, 116 35 ATHENS
TEL NO: +30 210 9400936
WEB: www.1896.gr
E-MAIL: info@1896.gr
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NATURACTIVE & ADERMA

Πριν, κατά την διάρκεια και μετά την ΑΘΛΗΣΗ προστατεύω και
φροντίζω τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ & το ΔΕΡΜΑ μου, ΦΥΣΙΚΑ με τη
NATURACTIVE & την A-DERMA.
Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 350, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ: 210 7715353
WEB: www.naturactive.gr, www.aderma.gr
E-MAIL: naturactive.greece@pierre-fabre.com,
aderma.greece@pierre-fabre.com
Before, during and after TRAINING protect & care my SKIN &
BODY with NATURACTIVE & ADERMA.
350 Mesogion Avenue, Ag.Paraskevi
TEL NO: +30 210 7715353
WEB: www.naturactive.gr, www.aderma.gr
E-MAIL: naturactive.greece@pierre-fabre.com,
aderma.greece@pierre-fabre.com

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
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Ο Διαβήτης Μου

Odiavitismou.gr αποτελεί έναν κόμβο ενημέρωσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη.Σκοπεύει στην ενημέρωση ασθενών, του περιβάλλοντός τους και οποιουδήποτε ενδιαφέρεται για τον
διαβήτη. Προβάλλει τελευταία νέα, επιστημονικές εξελίξεις, μελέτες, προσφέρει συμβουλές διατροφής και άσκησης, και περιλαμβάνει άρθρα – συνεντεύξεις από εξειδικευμένους γιατρούς
και επαγγελματίες υγείας.
WEB: www.viogenesis.gr
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ΒΙΟΓΕΝΕΣΙΣ – VGS ΕΛΛΑΣ
ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε.Ε.

Η VioGenesis είναι ελληνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα η οποία
εξειδικεύεται στην παραγωγή φαρμακοτεχνικής μορφής προϊόντων (Συμπληρώματα διατροφής - Τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς
σκοπούς), απόλυτα εναρμονισμένων με τις αυστηρές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και την εξέλιξη της επιστήμης.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4-6, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, 14123
ΤΗΛ: 210 2844000
WEB: www.viogenesis.gr
E-MAIL: info@viogenesis.gr
VioGenesis is a Greek company based in Athens which specializes in the production of high quality products in pharmaceutical form (Dietary supplements - Food for special medical
purposes), perfectly harmonized with the strict European standards and the evolution of science.
ADDRESS: KERKYRAS STR. 4-6, LYKOVRYSI, 14123
TEL NO: 210 2844000
WEB: www.viogenesis.gr
E-MAIL: info@viogenesis.gr
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ΝΕΧΙΟΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ HELLAS

Nexion is a distribution company, focusing and operating
mainly in the Consumer Electronics and Premium Mobile Accessories market. Founded in 2009, with offices both in Athens
- Greece and Nicosia - Cyprus, Nexion has currently succeeded
in maintaining a strong presence in all major retailers, by offering an extended portfolio of over 30 leading and innovative
brands, in the Greek and the Cypriot market, as well as EMEA.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 6, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564
ΤΗΛ: 216 900 6660
WEB: nexion.gr
E-MAIL: info@nexion.gr
Η NEXION ιδρύθηκε το 2009 έχοντας σαν κύρια δραστηριότητα την
αντιπροσώπευση και διανομή κορυφαίων και καινοτόμων προϊόντων, στην κατηγορία των Consumer Electronics & Premium
Mobile Accessories. Με γραφεία στην Αθήνα - Ελλάδα και στη

Λευκωσία – Κύπρο, διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων με περισσότερα από 30 Brands στο portfolio της. Με αυτή τη δυναμική,
ενεργοποιείται στις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικού εμπορίου σε
Ελλάδα και Κύπρο καθώς και στις υπόλοιπες χώρες EMEA.
6 STR., ΜΕSSINIAS, 14564 KIFISIA, ATHENS, GREECE
TEL NO: (+30) 216 900 6660
WEB: nexion.gr
E-MAIL: info@nexion.gr
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ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ

Η εταιρεία Γαλακτοκομικών Μανδρέκας Α.Ε. έχοντας εμπειρία
73 ετών, παρουσιάζει το καινοτόμο πόσιμο γιαούρτι Youphoria
High Protein. Με 25g πρωτεΐνης αποτελεί ιδανική επιλογή για
όσους χρειάζονται ενέργεια και ακολουθούν μία ισορροπημένη
διατροφή.
80ο ΧΛΜ. Ν.Ε.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΤΗΛ: +30 27 410 83 535
WEB: https://mandrekas.gr/
E-MAIL: info@mandrekas.gr
The Dairy company Mandrekas SA with 73 years of experience,
introduces the innovative drinking yogurt Youphoria High Protein. With 25g of protein it is an ideal choice for those who need
energy and follow a balanced diet.
80th km Athens-Corinth New Road
TEL NO: +30 27 410 83 535
WEB: https://mandrekas.gr/en/
E-MAIL: info@mandrekas.gr
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ΟΡΑΜΑ

Τα καταστήματα οπτικών Orama Optics δραστηριοποιούνται στο
χώρο τα τελευταία 30 χρόνια. Πάντα δίπλα στους αθλητές προσφέροντας την καλύτερη ποιότητα σε γυαλιά οράσεως , γυαλιά ηλίου
και φακούς επαφής.Το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκει τις
καλύτερες λύσεις βάζοντας ως προτεραιότητα τις ανάγκες του
αθλητή , του τρόπου ζωής του και του αθλήματος που ακολουθεί.
WEB: www.oramaoptics.gr
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Physiomart Εμπορία Ιατρικου,
Παραιατρικού εξοπλισμού OE

Η Physiomart εστιάζει στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων
ενεργητικής αποκατάστασης και αύξησης της απόδοσης σε
ασθενείς, αθλητές, επαγγελματίες, αθλητικές ομάδες σε όλη την
Ελλάδα.
Ρόδων 48, Νέα Ιωνία
ΤΗΛ: 2109246810
WEB: www.physiomart.gr
E-MAIL: info@physiomart.gr

MARATHON EXPO 2021

15

Physiomart focuses on providing active rehabilitation and performance solutions to Patients, Athletes, Professionals, Sports
Teams and Institutions all over Greece
Rodon 48 Nea Ionia
TEL NO: +30 2109246810
WEB: www.physiomart.gr
E-MAIL: info@physiomart.gr
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ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Το Υφυπ. Τουρισμού Κύπρου ιδρύθηκε με σκοπό την χάραξη εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό, προώθηση και προβολή της
Κύπρου ως τουριστικός προορισμός, μεταξύ αυτών στους τομείς
του αθλητικού τουρισμού και των δρομικών διοργανώσεων.
ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ 19, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, 2112 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
Τ.Θ. 24535, CY 1390, ΤΗΛ: +357 2269 1100
WEB: www.visitcyprus.com
E-MAIL: cytour@visitcyprus.com
The Cyprus Deputy Ministry of Tourism was established with
the objective to develop a national strategy for tourism, promotion and projection of Cyprus as a tourist destination, among
others in the field of sports tourism and running events.
19 LIMASSOL AVE., AGLANTZIA, 2112, NICOSIA, CYPRUS
P.O. BOX 24535, CY 1390
TEL NO: +357 2269 1100
WEB: www.visitcyprus.com
E-MAIL: cytour@visitcyprus.com
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Compex Greece

Compex Greece. ‘Έξυπνες φορητές συσκευές Μυϊκής Ηλεκτροδιέγερσης’ για βελτίωση της φυσικής κατάστασης, την αποτελεσματική αποθεραπεία & αποκατάσταση και την διαχείριση του
πόνου και γενικότερος εξοπλισμός αποκατάστασης.
Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95Γ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
ΤΗΛ: 2103627393
WEB: amistim.gr
E-MAIL: compexgreece@amistim.gr
Compex Greece. Muscle stim devices for training and rehabilitation, plus recovery equipment.
PENTELIS AVE. 95Γ CHALANDRI 15234
TEL NO: +30 2103627393
WEB: amistim.gr
E-MAIL: info@amistim.gr
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ΟΙΚΟΓEΝΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛAΚΗ

Η οικογένεια Δασκαλάκη είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που
έχει ως σκοπό την παραγωγή υγιεινών και vegan σνακ για κάθε
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στιγμή της ημέρας. Παράγει χειροποίητα μπάρες δημητριακών,
βούτυρα ξηρών καρπών και δημητριακά.
Εργατών τύπου 12, Ηλιούπολη, ΤΚ 16346
ΤΗΛ: 2168090662
WEB: www.daskalakisfamily.gr
E-MAIL: info@daskalakisfamily.gr
The Daskalaki family is a family business and aims to produce
healthy and vegan snacks for every moment of the day. Produces handmade cereal bars, nut butters and cereals.
Ergatwn typou 12, Ilioupolis, PC 16346
TEL NO: +30 2168090662
WEB: www.daskalakisfamily.gr
BETTER PEOPLE
E-MAIL: info@daskalakisfamily.gr
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Η BETTER PEOPLE εμπνέει για έναν υγιεινό και πιο δραστήριο
τρόπο ζωής δημιουργώντας αθλητικό ρουχισμό, αξεσουάρ και
life style clothes. Επίσης παίρνει μέρος με την δρομική ομάδα
που έχει αναπτύξει από το 2017 σε σημαντικά αθλητικά γεγονότα.
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 133 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ: 6974635707
WEB: www.betterpeople.gr
E-MAIL: info@betterpeople.gr
BETTER PEOPLE inspire for a healthier and more active
lifestyle by creating sportswear, accessories and lifestyle
clothes. He also takes part with the running team that has developed since 2017 in important sporting events.
133 KOLOKOTRONI STR. PIRAEUS
ΤΗΛ: +30 6974635707
WEB: www.betterpeople.gr
E-MAIL: info@betterpeople.gr
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ΑΣΑΕΔ

Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων
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KEY BOOKS

Η Key Books εκδίδει βιβλία για ανοιχτά μυαλά. Με έμπνευση,
δημιουργικότητα και πάθος μοιραζόμαστε τα κλειδιά της γνώσης που θα μας βοηθήσουν να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά
μας.
ΒΑΣ. ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 27, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 211 4098047
WEB: www.keybooks.gr
E-MAIL: info@keybooks.gr
Key Books publishes books for open minds. Driven by inspiration, creativity and passion, we share the keys of knowledge
that will help us make our dreams come true.
VAS. VOULGAROKTONOU 27, ATHENS
TEL NO: +30 211 4098047

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
WEB: www.keybooks.gr
E-MAIL: info@keybooks.gr
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Γ.Α. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
MEDATHLON

Η Medathlon δημιουργήθηκε στις αρχές του 2019 από μια ομάδα
με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της φυσικής
αποκατάστασης και θεραπείας. Είναι επίσημος διανομέας των
κορυφαίων αθλιατρικών προϊόντων της Mueller Sports Medicine για την Ελληνική αγορά καθώς και αποκλειστικός διανομέας
των προϊόντων fitness&training της Pure2improve σε Ελλάδα
και Κύπρο.
ΨΑΡΩΝ 4, 13122 ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 210 7000207, 210 5757981
WEB: www.medathlon.gr
E-MAIL: contact@medathlon.gr
Medathlon was founded in early 2019 by a team with more than
15 years of experience in the field of physical rehabilitation and
treatment. It is the official distributor of Mueller Sports Medicine's top sports medicine products for the Greek market as
well as the exclusive distributor of Pure2improve's fitness &
training products in Greece and Cyprus.
4 PSARON Str., 13122 ATHENS (ILION) GREECE
TEL NO: +30 2107000207, +30 2105757981
WEB: www.medathlon.gr
E-MAIL: contact@medathlon.gr
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Τουριστικός σχεδιασμός, για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης/προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον ΕΟΤ καθώς και με άλλους εθνικούς/διεθνείς,
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς.
ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32
ΤΗΛ: 2613 620168, 9
WEB: https://western-greece.com/
E-MAIL: l.vasileiadis@pde.gov.gr
REGION OF WESTERN GREECE
Tourism planning to promote tourism development/promotion of
the Region of Western Greece in cooperation with GTO and other
national/international, public or private entities & organizations.
32 N.N.H PATRAS ATHENS
TEL NO: +30 2613 620168, 9
WEB: https://western-greece.com/
E-MAIL: l.vasileiadis@pde.gov.gr
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SPIRULINA

BOLTON HELLAS A.E.B.E

H BOLTON HELLAS Α.Ε.Β.Ε., με μια πορεία 60 χρόνων στην ελληνική αγορά, κατέχει ηγετική θέση και διανέμει προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και υψηλής ποιότητας όπως RIO mare,
Overlay, Omino Bianco, WC Net, Merito, Fornet, Borotalco, Neutro Roberts και Somatoline Cosmetic.
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 91, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11528
ΤΗΛ: 210-4897800
WEB: http://boltonhellas.gr/
E-MAIL: ktheofilou@boltonhellas.boltongroup.gr
BOLTON HELLAS S.A., with 60 years of presence in Greece, is
a leading retail supplier in the Greek FMCG sector distributing
prestigious brands, including RIO mare, Overlay, Omino Bianco,
WC Net, Merito, Fornet, Neutro Roberts and Somatoline Cosmetic.
MICHALAKOPOULOU 91, ATHENS P.C. 11528
ΤEL NO: +30 210 4897800
WEB: http://boltonhellas.gr/
E-MAIL: ktheofilou@boltonhellas.boltongroup.gr
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΑΥΓΟΥΛΕΑ – ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 112-114, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 12132
ΤΗΛ: 2115002300
WEB: www.avgouleaschool.gr
E-MAIL: info@avgouleaschool.gr
AVGOULEA – LINARDATOU PRIVATE SCHOOL
EL. BENIZELOU 112-114, PERISTERI, ATHENS, 12132
TEL NO: 2115002300
WEB: www.avgouleaschool.gr
E-MAIL: info@avgouleaschool.gr
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THIRSTY FRUITS IKE

Η Thirsty Fruits είναι μια ελληνική εταιρία που παράγει ΕΛΛΗΝΙΚΑ αποξηραμένα φρούτα ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ,
ΘΕΙΟΥ ή ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ με απώτερο σκοπό να προσφέρει στους καταναλωτές ποιοτικά και γευστικά ανώτερα
προϊόντα.
ΜΕΡΤΙΚΑΙΙΚΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΤΗΛ: 2743770452, 6934751058
WEB: www.thirstyfruits.gr
E-MAIL: info@thirstyfruits.gr
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Thirsty Fruits is a Greek company which produces Greek dried
fruits without adding sugar, sulfur or any other preservative
and has as ultimate goal to offer to consumers quality and superior in taste products.
MERTIKEIKA XYLOKASTRO
TEL NO: +30 2743770452
WEB: www.thirstyfruits.gr
E-MAIL: info@thirstyfruits.gr
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ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΧΕΛΜΟΣ

ΑΝΩ ΛΟΥΣΟΙ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
WEB: www.melihelmos.gr
E-MAIL: melihelmos@gmail.com
ANO LOUSI, KALAVRYTA
WEB: www.melihelmos.gr
E-MAIL: melihelmos@gmail.com
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λήμνος, Ικαρία, Άγιος Ευστράτιος, Οινούσσες, Ψαρά, Φούρνοι & Θύμαινα .
Στο βορειοανατολικό άκρο του Αιγαίου δέκα νησιά με απαράμιλλης ομορφιάς φυσικό περιβάλλον, πλούσια ιστορία και μοναδικά
προϊόντα, προσκαλούν τον επισκέπτη για εξερευνήσεις και δραστηριότητες που υπόσχονται αυθεντικές στιγμές και αξέχαστες
εμπειρίες!
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΤΗΛ: 22513 54800-2
WEB: https://www.pvaigaiou.gov.gr
E-MAIL: tourismos@pvaigaiou.gov.gr
Lesvos, Chios, Samos, Limnos, Ikaria, Agios Efstratios,
Oinousses, Psara, Fournoi & Thymaina.
In the Northeast Aegean Sea ten islands with exceptional natural beauty, long-standing cultural background and unique
products, call the visitors for explorations and activities, promising authentic moments and unforgettable experiences!
KOUNTOURIOTI 1 – 81100 MYTILENE
TEL NO: 22513 54800-2
WEB: https://www.pvaigaiou.gov.gr
E-MAIL: tourismos@pvaigaiou.gov.gr
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΚΤΟΣ

Κατά την περίοδο 1975-1991, οι Εκδόσεις Κάκτος εξέδωσαν
πάνω από 2.800 τίτλους, που τις καθιέρωσαν ως έναν από τους
κορυφαίους εκδοτικούς οίκους της Ελλάδας.
Από το 1991, μαζί με τα άλλα βιβλία, οι Εκδόσεις Κάκτος επικεν-
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τρώθηκαν στην έκδοση της σειράς «Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
- Οι Έλληνες», με προοπτική να μεταφράσουν για πρώτη φορά
στην Ελλάδα (και παγκοσμίως) όλα τα έργα όλων των αρχαίων
Ελλήνων συγγραφέων σε διάφορες γλώσσες.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 46
ΤΗΛ: 210 3840524
WEB: www.kaktos.gr
E-MAIL: info@kaktos.gr
During the period 1975-1991, Kaktos released over 2,800 books
which positioned the brand as the obvious market leader.
Since 1991, along with other editions being released, Kaktos
Editions has been focusing on the publication of the series "Ancient Greek Literature, The Greeks", with plans to be translated
and commented on - for the first time in Greece but also internationally – the whole of all the authors of Greek antiquity in
various languages.
PANEPISIMIOU 46
TEL NO: +30 210 3840524
WEB: www.kaktos.gr
E-MAIL: info@kaktos.gr
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η πρώτη αθλητική Περιφέρεια στη
χώρα μας καθώς έχει περισσότερες από 1.000 εθνικού και διεθνές επιπέδου διοργανώσεις ενώ έχει χρηματοδοτήσει και υλοποιήσει έργα αθλητικών υποδομών άνω των 50 εκατ. ευρώ.
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΗΛ: 2413506363
WEB: https://www.thessaly.gov.gr
E-MAIL: antiper.theme3@thessaly.gov.gr
The Region of Thessaly is the first sports region in our country
as it has more than 1,000 national and international level events
while it has financed and implemented sports infrastructure
projects over 50 million euros.
KOUMOUNDOUROU & PAPANASTASIOU
TEL NO: +30 2413506363
WEB: https://www.thessaly.gov.gr
E-MAIL: antiper.theme3@thessaly.gov.gr
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BELGRADE MARATHON

HUMSKA 4, BELGRADE
TEL NO: +381113690709
WEB: WWW.BGDMARATHON.ORG
E-MAIL: OFFICE@BGDMARATHON.ORG

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
Belgrade marathon is biggest and most important sports event
in Serbia with 10000 runners in marathon and half marathon.
33rd edition will be held on April 26, 2020. We kindly invite you
to come to our beautiful city, enjoy our race and have a great
time. Welcome to Belgrade!
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ΩΝΑΣΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο είναι το μεγαλύτερο εξειδικευμένο Κέντρο στην Καρδιολογία και Καρδιοχειρουργική
ενηλίκων και παίδων στην Ν.Α. Ευρώπη, δωρεά του Ιδρύματος
Ωνάση προς την Πολιτεία. Το Ωνάσειο διακρίνεται στους τομείς:
μεταμόσχευσης καρδιάς/πνευμόνων και μηχανικής υποστήριξης
καρδιάς, επεμβατικών καρδιολογικών πράξεων για την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση βαλβίδων και στην τοποθέτηση βηματοδοτών ή απινιδωτών. Το Ωνάσειο αποτελεί Κέντρο για τον
καρδιολογικό έλεγχο αθλητών και προσφέρει εξειδικευμένες
υπηρεσίες σε νέους και αθλητές που πάσχουν από νοσήματα της
καρδιάς ενώ, μέσω της Μονάδας Κληρονομικών & Σπάνιων
Καρδιαγγειακών Παθήσεων, έχει τον συντονισμό του Εθνικού
Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία.
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 356, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΗΛ: 210 94 93 000
WEB: www.onasseio.gr
E-MAIL: info@onasseio.gr
The Onassis Cardiac Surgery Center is the premier cardiovascular surgery and interventional cardiology hospital in Southeastern Europe. It was donated to the Greek State by the
Onassis Foundation. It provides a complete spectrum of services in cardiac surgery and cardiology for all forms of acquired
and congenital heart disease, including TAVI and TMVI techniques, minimally invasive mitral valve repair, pacemaker and
defibrillator implantations, heart and lung transplantation and
VAD implantation. The Onassis Cardiac Surgery Center offers
screening for competitive athletes. It specializes in the treatment of heart diseases affecting athletes and the young and,
through the Unit of Inherited and Rare Cardiovascular Disease,
has the coordination of the Greek National Network of Precision
Medicine in Cardiology and the Prevention of Sudden Death in
the Young (GR iCardiacnet).
356, Sygrou Ave., 176 74 KALLITHEA
TEL NO: +30 210 94 93 000
WEB: www.onasseio.gr
E-MAIL: info@onasseio.gr
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DimEl Cut

WEB: www.facebook.com/DimElCut/
E-MAIL: dimelcut@hotmail.com
FB: www.facebook.com/DimElCut/
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www.RunningNews.gr Τα πάντα για το τρέξιμο

Το RunningNews.gr είναι η μεγαλύτερη και πρωτοπόρα ελληνική ιστοσελίδα για το τρέξιμο. Ανανεώνεται καθημερινά με ειδήσεις, προκηρύξεις, αποτελέσματα και ανακοινώσεις αγώνων,
ενδιαφέροντα άρθρα, φωτογραφίες και βίντεο.
Ανθέων 25 , Ζωγράφου, ΤΚ 15772
ΤΗΛ: 2107470837
WEB: www.runningnews.gr
E-MAIL: info@runningnews.gr
RunningNews.gr is the leading Greek webpage about running. It
is updated daily with news, race info and results, interesting articles, photos and videos. It also includes a very active community.
Antheon 25 , Zografou, ΤΚ 15772
TEL NO: +30 2107470837
WEB: www.runningnews.gr
E-MAIL: info@runningnews.gr
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Σ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ABOUTNET

Η εταιρεία ABOUTNET απο το 2000 ασχολείται με την παροχή
υπηρεσιών internet. Συγκεκριμένα, με την κατασκευή ιστοσελίδων,την διαφήμιση και προώθησή τους.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΟΝΑΤΑ 2, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ: 2112002000
WEB: https://www.aboutnet.gr/
E-MAIL: info@aboutnet.gr
ABOUTNET company since 2000 provides internet services.
Specifically, with the construction of websites, their advertising
and promotion.
2 STYLIANOU GONATA, PERISTERI
TEL NO: +30 2112002000
WEB: https://www.aboutnet.gr/
E-MAIL: info@aboutnet.gr
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Εξέλιξη Ζωής

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ έχει ως αποστολή την ενδυνάμωση και αυτονόμηση των εφήβων και νεαρών ενηλίκων που προέρχονται από
οποιοδήποτε περιβάλλον ιδρυματικής φροντίδας.
ΤΗΛ: 2107546020
WEB: www.exelixizois.org
E-MAIL: info@exelixizois.org
The mission of EXELIXI ZOIS (LIFE DEVELOPMENT) focuses on
the empowerment and autonomy of adolescents and young
adults coming from any child-care institution.
TEL NO: +30 2107546020
WEB: www.exelixizois.org, E-MAIL: info@exelixizois.org
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BRIGHT MEDIA
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ

To iRun ...and i am free! είναι το μοναδικό free press περιοδικό
ευρείας κυκλοφορίας για το τρέξιμο και όχι μόνο... Κυκλοφορεί
σε αγώνες (δρόμου, ορεινούς, ποδηλατικούς και τριαθλητικούς)
κατευθείαν στον αναγνώστη, αθλητή και αθλούμενο και σε επιλεγμένα σημεία διανομής αθλητικού ενδιαφέροντος.
"Τρέχουμε, ζούμε και μετά γράφουμε" είναι το μόττο μας, αλλά
και η πραγματικότητα! Διακριθήκαμε με το Χάλκινο Βραβείο στα
Sports Marketing Awards 2019 στην ενότητα Βest Sports Media
και την κατηγορία "Original Content/Reporting", αλλά η αγάπη
του κόσμου είναι η μεγαλύτερη επιβράβευσή μας! Online μας
βρίσκεται στο www.iRunmag.gr και social στο @iRunmag
Πεντέλης 11 Μαρούσι
ΤΗΛ: 216 9003045 / 211 7704454
WEB: www.irunmag.gr
E-MAIL: info@irunmag.gr
ADDRESS: Pentelis 11 Marousi
TEL NO: +30 2169003045
WEB: www.irunmag.gr
E-MAIL: info@irunmag.gr
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
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ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΟΙΝΟΗΣ 6
ΤΗΛ: 2294067617
E-MAIL: MOUSEIO@MARATHON.GR
MARATHON MUNICIPALITY
ADDRESS: OINOIS 6
TEL NO: 2294067617
E-MAIL: MOUSEIO@MARATHON.GR
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ΕΟΛΣΜΑ-Υ

Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού ΑθλητισμούΥπεραποστάσεων
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ΟΑΣΑ

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
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ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Αθλητικό Σωματείο με έτος ίδρυσης το 1991, που καλλιεργεί τα
αθλήματα στίβου, τένις και ρυθμικής γυμναστικής καθώς επίσης
διοργανώνει αγώνες σε δημόσιο δρόμο στο Δήμο της Καλλιθέας.
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ 22, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΗΛ: 2109578388
WEB: www.kallithearun.gr
E-MAIL: filathlitikoskallitheas@gmail.com
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STUDIO ONE IKE

• Κέντρο Δια βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον ΕΟΠΠΕΠ
• Πιστοποιημένο Ινστιτούτο Σπουδών από το EHFA (European
Health & Fitness Associations) – EUROPEACTIVE στα διπλώματα:
Personal Training, Group Fitness Instructor, Pilates Teacher.
• Πιστοποιημένο Ινστιτούτο Σπουδών Pilates από το κορυφαίο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα Pilates στον κόσμο, ΑLANHERDMAN
PILATES – LONDON. Ο κ. Herdman έρχεται στην Ελλάδα και εκπαιδεύει προσωπικά τους σπουδαστές μας.
• Πιστοποιημένο Ινστιτούτο Σπουδών YOGA από τον εγκυρότερο
Σύλλογο YOGA στον κόσμο, YOGA ALLIANCE (RYΤ-200, RYT-300
& PRYS).
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 403 - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ: 2109700002
WEB: www.studioone.gr
E-MAIL: info@studioone.gr
• Level 1 Lifelong Learning Center by EOPEPP (Official Continuing Adult Education Center).
EHFA (European Health & Fitness Associations) Certified Institute of Studies – EUROPE
ACTIVE Diplomas: Personal Training, Group Fitness Instructor,
Pilates Teacher.
• Certified Pilates Institute of Education by the world’s leading
Pilates curriculum, ALANHERDMAN PILATES – LONDON. Mr.
Herdman comes to Greece and personally educates our students.
• YOGA Certified Institute of Studies by the most prestigious
YOGA Association in the world, YOGA ALLIANCE (RYT-200, RYT300 & PRYS).
• The only carrier with TRADEMARK’s own team training program called theConcept
L. VOULIAGMENIS 403 - ILIOUPOLI
TEL NO: +30 2109700002
WEB: www.studioone.gr
E-MAIL: info@studioone.gr

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΣ (ΣΔΥΑ)

Η διάδοση του Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού (Λ.Μ.Α.), γιατί η
άθληση είναι δικαίωμα κάθε πολίτη. Η ανάπτυξη της αθλητικής
παιδείας, της ευγενικής άμιλλας και του φίλαθλου πνεύματος.
Να εμφυσήσει στους αθλούμενους - Μέλη του, μέσω των σχετικών εκδηλώσεων του, αγάπη προς την φύση, για μια ισχυρή
και υγιή περιβαλλοντική συνείδηση.
ΓΡΑΒΙΑΣ 9-13 ΤΚ 10678 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5245403 & 210 3625168
WEB: www.sdiathens.gr
E-MAIL: info@sdiathens.gr
ATHENS HEALTH RUNNERS CLUB
The spreading of popular mass sports is a right of every citizen,
as well as the growth of sports education, courtesy and sportsmanship. We also promote inspiration to our member athletes
through related events, love for nature and a true environmental consciousness.
9-13 GRAVIAS PC 10678 ATHENS
TEL NO: 210 5245403 & 210 3625168
WEB: www.sdiathens.gr
E-MAIL: info@sdiathens.gr
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ATHLETICS MAGAZINE

Το Αthletics Μagazine είναι μία ιστοσελίδα για τους λάτρεις του
στίβου και των δρομικών διοργανώσεων, καθώς και εκδοτικός
φορέας περιοδικών και βιβλίων για το τρέξιμο και την προπονητική.
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 172, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310.629319
WEB: www.athletics-magazine.gr
E-MAIL: info@sportbook.gr
Athletics Magazine is a website for track & field and runningmarathon events, as well as a publisher of magazines and
books on running, training and coaching.
ANDREA PAPANDREOU 172, THESSALONIKI
TEL NO: +30 2310 629319
WEB: www.athletics-magazine.gr
E-MAIL: info@sportbook.gr
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ΥΓΕΙΑ & ΟΜΟΡΦΙΑ

WEB: www.y-o.gr

ΕΚΚΑΝ

Ειδικό Κέντρο Καρδιάς Αθλητών & Νέων
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FITNESS MOTIVATION HELLAS

Η Fitness Motivation Hellas είναι η μεγαλύτερη wellness ιστοσελίδα στην Ελλάδα, με αρθρογραφία για τη γυμναστική, τη διατροφή, τη φυσικοθεραπεία και την υγεία , από τους
επαγγελματίες συνεργάτες της, διοργανώνει αθλητικά events
(outdoor,indoor και πεζοπορίες) ενώ παράλληλα παρακινούμε
τον κόσμο σε ένα υγιή τρόπο ζωής.
Σωκράτους 147, Καλλιθέα
ΤΗΛ: 2109524442
WEB: https://www.fmh.gr/
E-MAIL: info@fmh.gr
Fitness Motivation Hellas is the biggest wellness website in
Greece with content about fitness, nutrition, physiotherapy and
health from their professional partners.. Also runs hikings,
outdoor and indoor trainings and motivate the people to a
healthy lifestyle.
Sokratous 147, Kallithea
TEL NO: +30 2109524442
WEB: https://www.fmh.gr/
E-MAIL: info@fmh.gr

137

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ο ΑΠΣ Μιλτιάδης Μαραθώνος είναι ο μοναδικός σύλλογος με
έδρα την αφετηρία της Μαραθώνιας Διαδρομής. Είναι σύλλογος
τριαθλητικός και μαραθωνίων αθλημάτων. Μέλος των: ΕΟΤΡΙ,
ΑΛΣ, ΕΟΜΟΠ και της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.
Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1
ΤΗΛ: 6907694169, 6978059972
WEB: apsmiltiades.gr
E-MAIL: info@apsmiltiades.gr
The ACC Miltiadis Marathon is the only club based in starting
the marathon route. It is a triathlon and sports marathon club.
Member of: EOTRI, ALS, EOMOP and EOSLMA-Y.
MARATHONOS AV. 1
TEL NO: +30 6907694169, +30 6978059972
WEB: apsmiltiades.gr
E-MAIL: info@apsmiltiades.gr
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ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΗΡΙΟΝ

Μάτσα 17, Κηφισιά, 14564 Αθήνα
WEB: dipnosofistirion.gr
E-MAIL: info@dipnosofistirion.gr
ΤΗΛ: 210 6206155 β 210 6208854
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ

Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, ΤΚ 15180
E-MAIL: info@olympicwinners.gr
WEB: www.olympicwinners.gr
ΤΗΛ: 213 1316288, 213 1316112-3
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ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ & ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

Βιβλίο «Μαραθώνιος & Μαραθώνας», μοναδικό στο είδος του
είναι πολύτιμο, χρήσιμο στους φίλους του μαραθωνίου και όχι
μόνο… Αποκλειστική διάθεση από τον ίδιο το συγγραφέα, Ηρακλή Αθανασόπουλο.
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Sensory Friendly Entertainment
AMKE (συνεργασία με ομάδα TheHappyAct)

O Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος “Απόλλων” Δυτικής Αττικής
ιδρύθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 1997, από 31 αθλητές-δρομείς μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, των Δυτικών συνοικιών της
Αθήνας. Σύντομα ενεργοποιήθηκε στο χώρο των δρόμων και με
επιμονή και υπομονή εργάστηκε και εργάζεται για την πρόοδο
του χώρου του κινήματος των δρομέων σε όλη την Ελλάδα.
Σήμερα είναι από τους πιο μαζικούς Συλλόγους Δρομέων με
ενεργούς Αθλητές – Αθλήτριες σε όλες τις κατηγορίες, που τρέχουν σε όλες τις αποστάσεις, από την Ημιαντοχή μέχρι και τις
Υπεραποστάσεις.
ΝΙΚΙΟΥ 56, ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ: 2105317826
WEB www.apollonrunnersclub.gr
E-MAIL: info@apollonrunnersclub.gr

To TheHappyAct είναι μη κερδοσκοπική ομάδα η οποία ασχολείται με την τροποποίηση καθημερινών χώρων (καταστήματα
λιανικής, τράπεζες, Μουσεία, Κινηματογράφοι κ.α.) ώστε να καταστούν προσβάσιμοι σε άτομα στο φάσμα του Αυτισμού. Είναι η
μοναδική ομάδα στην Κεντρικό-Ανατολική Ευρώπη που εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών προσβασιμότητας σε άτομα στο
φάσμα του Αυτισμού. Από την αρχή της δραστηριοποίησης της
μέχρι τώρα έχει καταφέρει να δημιουργήσει σταθερές συνεργασίες, παρέχοντας την βέλτιστη εξυπηρέτηση στον εν λόγω πληθυσμό.
Λεωφόρος Συγγρου 224
ΤΗΛ: 2102209290
WEB: https://www.thehappyact.org
E-MAIL: christos@thehappyact.org / info@thehappyact.org

NIKIOU 56 EGALEO
TEL NO: +30 2105317826
WEB: www.apollonrunnersclub.gr
E-MAIL: info@apollonrunnersclub.gr

TheHappyAct is a non-profit team that specializes to the modification of Venues (retail stores, banks, museums, cinemas,
etc.) to enable access to people on the Autism spectrum. It is
the only group in Central-Eastern Europe that specializes in
autism spectrum accessibility support services. From the beginning of its activity till today it has managed to create stable
collaborations, providing the best service to the population.
Leof. Syggrou 224
TEL NO: 2102209290
WEB: https://www.thehappyact.org
E-MAIL: christos@thehappyact.org / info@thehappyact.org
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Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Αυθεντικός Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων του ιστορικού Δήμου του Μαραθώνα.
Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 95, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΤΗΛ: 2294098696
WEB: www.telmissos.gr
E-MAIL: info@telmissos.gr
Marathon Authentic Athletic Cultural Association with activities
in the area of classic sport and the Marathon Road
95 MARATHONOS AVΕ
TEL NO: +30 22940 98696
WEB: www.telmissos.gr
E-MAIL: info@telmissos.gr
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΓΑΣ
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ΠΑ.ΣΥ.ΓΥ.

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Γυμναστηρίων

