ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / ΣΕΓΑΣ

Xαιρετισμός της Προέδρου του ΣΕΓΑΣ
Σοφία Σακοράφα

Ο ΣΕΓΑΣ, η Ελληνική Ομοσπονδία του Κλασσικού Αθλητισμού, καλωσορίζουν
για άλλη μια χρονιά τους αθλητές και τις αθλήτριες απ’ όλη την Ελλάδα και απ’
όλο τον κόσμο που έφτασαν στην Αθήνα με σκοπό να συμμετέχουν στον μεγάλο
αγώνα του 39ουΑυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Μας τιμά και μας συγκινεί
η παρουσία όλων καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο αθλητικό και πολιτιστικό
γεγονός της Χώρας μας, έναν θεσμό που πρεσβεύει τις ευγενείς αξίες του αθλητισμού.
Πιστεύουμε ότι για όλες και όλους σας είναι μια σημαντική εμπειρία ζωής που
αξίζει να τη ζήσετε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας. Ακολουθήστε το δρόμο της
ιστορίας και γράψτε τη δική σας ιστορία.
Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος δεν είναι απλά ένας αγώνας αντοχής 14.195 μέτρων,
η κλασική διαδρομή συμβολίζει την υπεράνθρωπη προσπάθεια ενός οπλίτη να
μεταφέρει στην Αθήνα το μήνυμα της νίκης από το πεδίο της μάχης του Μαραθώνα.
Μέσα από τους συμβολισμούς και τα μηνύματα που μεταφέρουν οι σημερινοί
συμμετέχοντες ξεχωρίζουν, το μήνυμα της νίκης και της αλληλεγγύης των λαών,
που σηματοδοτεί το ίδιο το όραμα του αθλητισμού αλλά και το σημαντικό μήνυμα για την αποτροπή της οικολογικής καταστροφής του πλανήτη.
Καλό δρόμο λοιπόν για ας θριαμβεύσουν τα όνειρα των λαών για ευημερία και
ειρήνη, που ενσαρκώνονται και σ’ αυτόν τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.
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ΟΠΑΠ MARATHON EXPO

Salutation by President of Segas
Sofia Sakorafa

SEGAS, the Hellenic Classical Sports Federation, welcomes for another year
the sportsmen and women from all over Greece and from all over the world
who arrived in Athens in order to participate in the great race of the 39th Authentic Athens Marathon. We are honored and moved by everyone's presence
as it is the biggest sporting and cultural event of our country, an institution
that represents the noble values of sports.
We believe that for each and every one of you it is an important life experience
that deserves to be lived with all the strength of your soul. Follow the path of
history and write your own story.
The Authentic Marathon is not just an endurance race of 14,195 meters, the
classic route symbolizes the superhuman effort of a soldier to carry to Athens
the message of victory from the battlefield of Marathon.
Through the symbolism and messages conveyed by today's participants, stand
out, the message of victory and the solidarity of the peoples, which signals the
real values of sports but also highlights the important message to prevent the
ecological destruction of the planet.
Good luck, so may the dreams of the peoples for prosperity and peace, which
are embodied in this Authentic Marathon of Athens, triumph.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 2022
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / BeBest

ΟΠΑΠ MARATHON EXPO
Είναι μεγάλη μας χαρά που για ακόμη μία χρονιά καλωσορίζουμε την ΟΠΑΠ
MARATHON EXPO από τις 9 έως και τις 12 Νοεμβρίου 2022, στο Κλειστό Γήπεδο Π. Φαλήρου, ιδανικό μέρος διεξαγωγής για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη εμπορική έκθεση αθλητισμού σε εθνικό επίπεδο αλλά και διοργάνωση
ορόσημο για το διεθνές ενδιαφερόμενο κοινό.
Η ΟΠΑΠ MARATHON EXPO 2022 αποτελεί για όλους εμάς που είμαστε μέρος
της διοργάνωσης και παραγωγής της, μία ιδιαιτέρως ξεχωριστή έκθεση, ένας
αθλητικός και συνάμα πολιτιστικός θεσμός που ακολουθεί πιστά τον Αυθεντικό
Μαραθώνιο και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του.
Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια θα συστήσουμε στο κοινό τους 180 ξεχωριστούς εκθέτες μας που ο καθένας έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην αγορά με
προϊόντα και υπηρεσίες γύρω από το δρομικό, τον αθλητικό κλάδο αλλά και τον
ευρύτερο τομέα της ευζωίας. Οι επαγγελματίες που βρίσκονται στο κέντρο των
εξελίξεων και θέλουν να είναι σε άμεση αλληλεπίδραση με το κοινό τους, όλοι
θα δώσουν το παρόν σε αυτή τη μεγαλειώδη έκθεση. Οι επισκέπτες το τετραήμερο διεξαγωγής της θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Αθλητικής Ένδυσης
και Υπόδησης, Αξεσουάρ, Διατροφής, Προϊόντα και Υπηρεσίες Τεχνολογίας,
Προπονητικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Αποκατάστασης, Αθλητικό Τουρισμό καθώς
επίσης θα ενημερωθούν αναλυτικά για όλους τους Εθνικούς και Διεθνείς δρομικούς αγώνες.
Αναπόσπαστο κομμάτι της ΟΠΑΠ MARATHON EXPO 2022 είναι και οι πλούσιες παράλληλες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιό της και δίνουν
τη δυνατότητα ακόμη μεγαλύτερης αλληλεπίδρασης με το κοινό ενώ προσδίδουν
έναν δυναμικό χαρακτήρα στην έκθεση που σαφώς είναι ένας ζωντανός οργανισμός.
Ευχαριστούμε θερμά όσους συνέβαλλαν στην πραγματοποίηση της ΟΠΑΠ
MARATHON EXPO 2022, τον ΣΕΓΑΣ για την άψογη συνεργασία και εμπιστοσύνη και την Περιφέρεια Αττικής που κρατούν στα χέρια τους τη διοργάνωση,
τον ΟΠΑΠ που ήταν ονομαστικός χορηγός της έκθεσης και φυσικά όλη την
ομάδα παραγωγής της BE-BEST.
Με εκτίμηση,
Ευάγγελος Χαραλάμπους / Γεώργιος Χρυσοσπάθης / Ευθύμιος Λυμπερόπουλος
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ΟΠΑΠ MARATHON EXPO

ΟPAP MARATHON EXPO
It is our great pleasure that once again we welcome the OPAP MARATHON
EXPO from November 9 to 12, 2022, at the P. Faliro Indoor Stadium, an ideal
venue for the largest and most important sports trade fair at national level,
but also a landmark event for the international interested public.
OPAP MARATHON EXPO 2022 is for all of us who are part of its organization
and production, a particularly special exhibition, a sporting and at the same
time cultural institution that faithfully follows the Authentic Marathon and is
an integral part of it.
It is with great pride that we will introduce to the public our 180 unique exhibitors who have each left their own mark on the market with products and
services around running, the sports industry and the wider field of well-being.
Professionals who are at the center of developments and want to be in direct
interaction with their audience will all be present at this magnificent exhibition.
During the four-day event, visitors will have the opportunity to meet the largest
companies, active in the field of Sportswear and Footwear, Accessories, Nutrition, Technology Products and Services, Training Services, Rehabilitation Services, Sports Tourism and will also be informed in detail about all National and
International road races.
An integral part of OPAP MARATHON EXPO 2022 are the rich parallel events
that take place in its context and enable even greater interaction with the public
while giving a dynamic character to the exhibition which is clearly a living organism.
We sincerely thank those who contributed to the realization of OPAP
MARATHON EXPO 2022, SEGAS for the perfect cooperation and trust and
the Region of Attica who hold the organization in their hands, OPAP who was
the main sponsor of the exhibition and of course the entire production team
of BE-BEST .
Best Regards,
Evangelos Charalampous / Georgios Chrysospathis / Εfthimios Lymperopoulos

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 2022
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EKΘΕΤΕΣ / ΕΧΗΙBIΤORS



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 7 – 115 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ / ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ : 210 8707000
WEB: www.visitgreece.gr
GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION
ADDRESS: AN. TSOCHA 7 – 115 21 AMPELOKIPOI / ATHENS
TEL NO:210 8707000
WEB: www.visitgreece.gr

1DIGITAL 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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ADIDAS

Η adidas είναι ένα από τα πιο διαχρονικά sports brands με το πιο εμψυχωτικό μότο, ‘Impossible is Nothing’. Με τα προϊόντα αθλητικών
ειδών, η adidas στηρίζει όλους τους ανθρώπους και τους εμπνέει να καταρρίψουν κάθε εμπόδιο. Δεσμεύεται να σκέφτεται και να πράττει βιώσιμα μέσα από σημαντικές δράσεις όσο και με την κατασκευή προϊόντων
από 100% ανακυκλωμένα υλικά.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ζαμάνου 1, Γλυφάδα
ΤΗΛ : 210 8966770
WEB: adidas.gr
adidas has always been one of the top sports brands with the empowering tagline of ‘Impossible is Nothing’. With its sportswear products,
adidas supports and inspires everybody to overcome obstacles. adidas
commits to a more sustainable future through solutions and practices
by collections from 100% recycled materials.
ADDRESS: Zamanou 1, Glyfada
TEL NO: 210 8966770
WEB: adidas.gr
3

3

SKECHERS (ΤΟP TRENDS AE)

H 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
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ΟΠΑΠ MARATHON EXPO

elite αθλητές όπως τον πρωταθλητή του μαραθωνίου και ο νικητή του
μαραθωνίου της Βοστώνης Meb Keflezighi. Μεταξύ της μεγάλης συλλογής παπουτσιών running γνωρίστε και δοκιμάστε τo GO RUN SPEED
FREAK, GO RUN SPEED ELITE HYPER, GO RUN MAX ROAD 5, GO RUN
RIDE 10, GO RUN RAZON EXCESS 2, GO RUN MAX CUSHIONING, GO RUN
CONSISTENT.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 54, ΤΚ: 166 73
ΠΟΛΗ: ΒΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 9689120, FAX: 210 9603414
WEB: www.skechers.gr
E-MAIL: info@toptrends.gr
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 as the marathon champion and Boston
Marathon winner Meb Keflezighi. Among the large collection of running shoes meet and try GO RUN SPEED FREAK, GO RUN SPEED ELITE
HYPER, GO RUN MAX ROAD 5, GO RUN RIDE 10, GO RUN RAZON EXCESS 2, GO RUN MAX CUSHIONING, GO RUN CONSISTENT
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
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SAUCONY

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 12, ΤΑΥΡΟΣ 17778
ΤΗΛ : 210-4839480
WEB: saucony.veto.gr
E-MAIL: info@veto.gr
Στη Saucony υπάρχουμε και λειτουργούμε από το 1898 αποκλειστικά
για τους δρομείς. Αποτελούν την έμπνευσή μας, την πηγή κάθε καινοτομίας μας, για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Οι δρομείς και οι ανάγκες τους μας κάνουν να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι
και να παραμένουμε διαρκώς ανταγωνιστικοί, ειλικρινείς και πάντα διψασμένοι για νέες κατακτήσεις.
Since 1898, at Saucony we exist for runners. Runners inspire us, keep
us hungry, competitive, honest, bring us new ideas, force us to be better. They drive our design and engineering. 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 to
make runners’ lives just a little bit better.
COMPANY NAME: SAUCONY
ADDRESS: 25TH MARTIOU 12, TAVROS 17778
TEL NO: 210-4839480
WEB: : saucony.veto.gr
E-MAIL: info@veto.gr
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: COROS
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 12, ΤΑΥΡΟΣ 17778
ΤΗΛ : 210-4839480
WEB: coros.veto.gr
E-MAIL: info@veto.gr
Η COROS είναι εταιρεία παγκοσμίως γνωστή και διακεκριμένη για την
ποιότητά της σε ρολόγια τρεξίματος. Ειδικεύεται σε προϊόντα τεχνολογίας
αθλητικών επιδόσεων, όπως GPS ρολόγια που βοηθάνε τους αθλητές
να προπονούνται και να προετοιμάζονται για να είναι οι καλύτεροι. Για
την COROS, τα πάντα έχουν να κάνουν με την ύπαιθρο, τα βουνά και
έναν παθιασμένο ενεργό τρόπο ζωής. Συνδυάζουμε υλικά υψηλής ποιότητας με πρωτοποριακή τεχνολογία για να παρέχουμε στους αθλητές
τον καλύτερο εξοπλισμό με μεγάλη αντοχή ακόμα και στα πιο ακραία
καιρικά φαινόμενα. Τα προϊόντα Coros έχουν σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και
τελειοποιηθεί από έμπειρους αθλητές που αγαπάνε την καινοτομία και
έχουν σπάσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ.

EKΘΕΤΕΣ / ΕΧΗΙBIΤORS
COROS is a well-established performance sports technology company
that helps athletes train to be their best. For COROS it’s all about outdoors, mountains, and a passionate active lifestyle. We combine highgrade hardware with innovative technology to provide endurance
athletes with the gear they rely on in the world’s most extreme environments. When you use a COROS GPS watch, you know you are getting a tool that has been designed, tested and perfected for the athlete.
COMPANY NAME: COROS
ADDRESS: 25th MARTIOU 12, TAVROS 17778
TEL NO: 210-4839480
WEB: : coros.veto.gr
E-MAIL: info@veto.gr
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RUNNER STORE AND MORE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37Α ΜΑΡΟΥΣΙ 15123, GOLDEN HALL
ΤΗΛ : 210-4839480
WEB: runnerstore.gr
E-MAIL: info@runnerstore.gr
Το Runner Store είναι το κατάστημα που προσφέρει σε όλους, τα κατάλληλα προϊόντα που έχουν ως στόχο να απογειώσουν την υγεία, την
αδρεναλίνη, τις εμπειρίες και τις επιδόσεις με τα καλύτερα running προϊόντα της αγοράς. Στο κατάστημά μας θα βρείτε τα αγαπημένα σας παπούτσια, ρούχα και αξεσουάρ Saucony, Hoka, Adidas, Asics, Brooks,
Salomon, Under Armour, Puma και πολλά ακόμη brand που θα γίνουν
ο καλύτερος σύμμαχος σας στο τρέξιμο!
Runner Store is a specialized store for runners that offers products
that aim to take off your adrenaline, experiences and performance
with the best running products on the market. In our store you will
find brands, such as Saucony, Hoka, Adidas, Asics, Brooks, Salomon,
Under Armor, Puma, Arena, Babolat and many more that will become
your best all in running, swimming and tennis.
COMPANY NAME: RUNNER STORE AND MORE
ADDRESS: LEOF KIFISIAS 37Α MAROUSI 15123, GOLDEN HALL
TEL NO:210-4839480
WEB:runnerstore.gr
E-MAIL: info@runnerstore.gr
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COMPANY NAME: Hall of Brands
ADDRESS: 228 Thivon Av. (Village Shopping - Rentis)
TEL NO:
2104252500
WEB: www.hallofbrands.gr
E-MAIL: info@hallofbrands.gr
Hall of Brands represents our vision of building the future of shopping
with unique and authentic stores. We aim for sports expertise by offering:
• Clothing
• Footwear
• Accessories
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Startline Α.Ε / New Balance

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 23o χλμ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας
ΤΗΛ : 210-8160100
WEB: www.newbalance.gr
E-MAIL: info@newbalance.gr
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.
COMPANY NAME: Startline S.A / New Balance
ADDRESS: 23rd Klm. N.R Athens-Lamia
TEL NO: 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.

On

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγίας Βαρβάρας 70 Χαλάνδρι
ΤΗΛ : 2106749609
WEB: www.pagames.gr
E-MAIL: info@pagames.gr
On
ADDRESS: Agias Varvaras 70 str. Chalandri
TEL NO: 00302106749609
WEB: www.pagames.gr
E-MAIL: info@pagames.gr
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Το Hall of Brands προσφέρει μία μοναδική εμπειρία αγορών μέσα από
τις μεγαλύτερες και πιο ενημερωμένες συλλογές αθλητικών premium
προϊόντων. Στοχεύοντας στην αθλητική εξειδίκευση μέσα από μοναδικά
και αυθεντικά καταστήματα παρέχουμε:
• Ρούχα
• Παπούτσια
• Αξεσουάρ

Hall of Brands

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Θηβών 228
(Village Shopping - Αγ. Ιωάννης Ρέντης)
ΤΗΛ :2104252500
WEB: www.hallofbrands.gr
E-MAIL: info@hallofbrands.gr
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MZN HELLAS

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 259 ΤΚ 15451 Ν ΨΥΧΙΚΟ
ΤΗΛ: 2170002220
WEB: https://www.mzn.gr/el-gr/
E-MAIL: customerservice@mzn.gr marketing@mzn.gr
Η MZN HELLAS είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Ιαπωνικού
brand Mizuno από το 2010 για Ελλάδα και Κύπρο. Η MZN HELLAS διατηρεί monobrand stores και τo ηλεκτρονικό κατάστημα www.mzn.gr
MZN HELLAS is the exclusive distributor of Mizuno brand for Greece
and Cyprus since 2010. MZN HELLAS has monobrand stores and an
official e-shop www.mzn.gr.
COMPANY NAME: MZN HELLAS
ADDRESS: 259 MESOGEION AV., NEO PSYCHIKO 154 51
TEL NO:2170002220
WEB: https://www.mzn.gr/el-gr/
E-MAIL: customerservice@mzn.gr marketing@mzn.gr

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 2022
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INTERSPORT ATHLETICS AEE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΡΟΥ 18-20 ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ.15125
ΤΗΛ : 210 2806000
WEB: INTERSPORT - The Heart of Sport
E-MAIL: eCommerce@intersport.gr
INTERSPORT Athletics, κατάστημα αθλητικών ειδών.
Φιλοσοφία μας
Η καρδιά των σπορ είναι στους δρόμους που τρέχουμε. Είναι η καρδιά
του running και του training.
Έλα να βρεις τη δική σου θέση στην καρδιά των σπορ, στην INTERSPORT.
Αποστολή μας
Να σε στηρίζουμε με τον κατάλληλο αθλητικό εξοπλισμό!
INTERSPORT Athletics, sports goods retailer.
Our vision
The heart of sport is on the streets where we run. It is the heart of
running and training.
Find your place on the heart of sports, in INTERSPORT.
Our mission
To support you with the right sports equipment!
ADDRESS: SOROU 18-20 MAROUSI A.C.15125
TEL NO: 210 2806000
WEB: : INTERSPORT - The Heart of Sport
E-MAIL: eCommerce@intersport.gr
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SALOMON (SHOP & TRADE S.A.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222, 17778 ΤΑΥΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ : 210 3408400
ΦΑΞ : 210 3408699
WEB: www.shopandtrade.gr
E-MAIL: info@shopandtrade.gr
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.
ADDRESS : 222 Piraeus St. PC: 17778
CITY: Tavros, Athens
TEL: 210 3408400
FAX : 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.
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BROOKS (SHOP & TRADE S.A.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222, 17778 ΤΑΥΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ : 210 3408400
ΦΑΞ : 210 3408699
WEB: www.shopandtrade.gr
E-MAIL: info@shopandtrade.gr
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.
ADDRESS : 222 Piraeus St. PC: 17778
TEL: 210 3408400
FAX : 210 3408699
WEB: www.shopandtrade.gr
E-MAIL: info@shopandtrade.gr
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CITY: Tavros, Athens

ΟΠΑΠ MARATHON EXPO

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.
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SUUNTO (SHOP & TRADE S.A.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222, 17778 ΤΑΥΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ : 210 3408400
ΦΑΞ : 210 3408699
WEB: www.shopandtrade.gr
E-MAIL: suunto@shopandtrade.gr
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.
COMPANY NAME: SUUNTO (SHOP & TRADE S.A.)
CONTACT PERSON:
ADDRESS: 222 PIRAEUS Str, 17778 TAVROS, ATHENS
TEL NO: +30 210 3408400
FAX NO: +30 210 3408699
WEB: www.shopandtrade.gr
E-MAIL: suunto@shopandtrade.gr
SUUNTO is a leading designer and manufacturer of sports watches,
dive computers and sports instrument used by adventurers all over
the globe.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΜΙΣΤOΚΛΕΟΥΣ 14 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ : +30 210 3800751
WEB: www.admiralsports.shop
E-MAIL: mail@diethnis-athlitiki.gr
Admiral: Το ιστορικό Αγγλικό brand με κορυφαία αθλητικά και casual
ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και σπορ εξοπλισμό σε προσιτές τιμές.
Kappa: Tο διάσημο fashion και sports brand που ξεχωρίζει για το διαχρονικό, φινετσάτο στυλ και την κορυφαία ποιότητα.
COMPANY NAME: DIETHNIS ATHLITIKI SINGLE MEMBER LTD
ADDRESS: THEMISTOKLEOUS 14 ATHENS
TEL NO:+30 210 3800751
WEB: www.admiralsports.shop
E-MAIL: mail@diethnis-athlitiki.gr
Admiral: The historic English brand with top sports and casual
clothing, shoes, accessories and sports equipment at affordable
prices.
Kappa: The famous fashion and sports brand that stands out for its
timeless, elegant style and top quality.
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HOKA ΟΝΕ ΟΝΕ (SHOP & TRADE S.A.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222, 17778 ΤΑΥΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ : 210 3408400
ΦΑΞ : 210 3408699
WEB: www.shopandtrade.gr
E-MAIL: info@shopandtrade.gr
Η ΗΟΚΑ ΟΝΕ ΟΝΕ ειδικεύεται στην κατασκευή ειδών υπόδησης για
αθλητές υπεραποστάσεων με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην κατασκευή
της σόλας ώστε να προσφέρει μέγιστη προστασία.

EKΘΕΤΕΣ / ΕΧΗΙBIΤORS
HOKA ΟΝΕ ΟΝΕ (SHOP & TRADE S.A.)
ADDRESS :222 Piraeus St. C:17778 CITY:Tavros, Athens
TEL: 210 3408400
FAX :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 (SHOP & TRADE S.A.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222, 17778 ΤΑΥΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ : 210 3408400
ΦΑΞ : 210 3408699
WEB: www.shopandtrade.gr
E-MAIL: info@shopandtrade.gr
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).
ODLO (SHOP & TRADE S.A.)
ADDRESS :222 Piraeus St. C:17778 CITY:Tavros, Athens
TEL: 210 3408400
FAX :210 3408699
WEB: www.shopandtrade.gr
E-MAIL: info@shopandtrade.gr
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).
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1MATION

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
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 SA

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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ATHENS BIKE RENTAL

ATHENS BIKE RENTAL
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PHARMASQUARE Ε.Π.Ε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΕΥΡΥΑΛΗΣ
ΤΗΛ : 2410-579885
WEB: www.ethicsport.gr
E-MAIL: info@ethicsport.gr
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.
COMPANY NAME: PHARMASQUARE LTD
ADDRESS: LEOFOROS KARAMANLI & EYRYALIS
TEL NO: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.
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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
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 AccessoriesRecovery products.
ADDRESS: FLISVOS MARINA P. FALIRO 17561
TEL NO: 2110122825
WEB: WWW.OUTRUN.GR
E-MAIL: INFO@OUTRUN.GR

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 2022
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GU ENERGY GREECE

ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 156
ΤΗΛ: 210-6436378
WEB: www.GUenergy.gr
E-MAIL: info@GUenergy.gr
To GU Energy Gel ήταν επίσημος υποστηρικτής και το «Επίσημο Ενεργειακό Gel» του Μαραθωνίου Αθήνας συνεχόμενα από το 2006-2019,
καθώς και του Ημιμαραθωνίου Αθήνας από την πρώτη χρονιά διεξαγωγής του τo 2011 έως και το 2019. Το GU Energy Gel εξακολουθεί να είναι
το επίσημο ενεργειακό gel και χορηγός ενέργειας πολλών αγώνων στην
Ελλάδα, όπως μαραθωνίων, τριάθλων (IRONMAN 70.3 Greece), αγώνων
κολύμβησης ανοικτής θάλασσας (OCEANMAN Greece), αγώνων βουνού
κ.ά. Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος η GU Energy Greece είναι στην
Έκθεση του Mαραθωνίου Αθήνας για να προμηθεύσει τους δρομείς με
προϊόντα GU, να τους δώσει ενέργεια και να τους βοηθήσει να επιτύχουν
τον στόχο τους, και γιατί όχι να καταφέρουν ένα προσωπικό ρεκόρ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ GU ENERGY LABS
Η εταιρία GU ENERGY LABS έχει έδρα το Berkeley της California στις
ΗΠΑ. Είναι η εταιρία που ίδρυσε την κατηγορία των Ενεργειακών Gels,
παρουσιάζοντας το πρώτο original Energy Gel το 1991. Η σταθερή και
συνεχής προσήλωση της στην καινοτομία έχει καταστήσει την GU
ENERGY LABS πρωτοπόρο στην κατηγορία της με ηγετική θέση στην
αγορά. Tα προϊόντα GU Energy Gel, GU Roctane Energy Gel, GU Energy
Chews, GU Energy Stroopwafels, GU Electrolyte Tablets, GU Energy
Drink και GU Recovery Drink, είναι συνώνυμα με τους αθλητές αντοχής
παγκοσμίως και έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στους αθλητές μια
επιστημονικά βασισμένη και δοκιμασμένη σε απόδοση διατροφή.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα GU, επισκεφθείτε το
www.GUenergy.gr. Ακολουθήστε την GU Energy Greece στο facebook,
twitter και Instagram: @GUEnergyGreece. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία είναι η εταιρία “TΗΙRD WIND
ΕΠΕ”, τηλ. 210-6436378, email info@GUenergy.gr.
GU ENERGY GEL
GU Energy Gel was an official supporter and the "Official Energy Gel"
of the Athens Marathon continuously from 2006-2019, as well as the
Athens Half Marathon since its inaugural year in 2011 and until 2019.
GU Energy Gel is still the official energy gel and energy sponsor of
many prestigious races in Greece, such as marathons, triathlons
(IRONMAN 70.3 Greece), open water swimming races (OCEANMAN
Greece), mountain races, etc. Like every year GU Energy Greece is attending the Athens Marathon Exhibition to supply runners with GU
products, to fuel them with energy and help them achieve their goal,
and why not achieve a personal record.
ABOUT GU ENERGY LABS
GU Energy Gel, the original energy gel, was developed in 1993 in
Berkeley, California. To this day, GU remains the market share leader
by a margin of more than two to one, and is still the premium gel available to endurance athletes. GU Energy Gel, GU Roctane Energy Gel, GU
Energy Chews, GU Energy Stroopwafels, GU Electrolyte Tablets, GU
Energy Drink, GU Recovery Drink are designed to provide athletes with
scientifically-based, performance-tested nutrition.
For more information on GU products, visit www.GUenergy.gr. Follow
GU Energy Greece on facebook, twitter and Instagram: @GUEnergyGreece. Exclusive distributor for Greece, Cyprus and Bulgaria is "THIRD
WIND LTD", tel. 210-6436378, email 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.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. Κούπι 34, 19400 Κορωπί
ΤΗΛ : 2106620921
WEB: www.xtr.gr
E-MAIL: info@xtr.gr
Η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία Fitness με 55 καταστήματα σε Ελλάδα
και Κύπρο. Από το 2000, τα X-TREME STORES προσφέρουν τα πιο ποιοτικά, ασφαλή και αποτελεσματικά προϊόντα εκγύμνασης και συμπληρώματα διατροφής.
The largest Greek fitness company with 55 stores in Greece & Cyprus.
Since 2000, X-TREME STORES has been providing the most quality,
safe and effective workout products and nutritional supplements.
COMPANY NAME: X-TREME STORE S.A.
ADDRESS: 34 Koupi Avenue, 19400, KOROPI
TEL NO: 210-6620921
WEB: www.xtr.gr
E-MAIL: info@xtr.gr
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LIFE ERGO ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΑΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΟΑΚΑ ΠΥΛΗ Ζ, Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 ,
ΜΑΡΟΥΣΙ 15124
ΤΗΛ :210 6811482
WEB:www.lifergo.gr
E-MAIL: info@lifergo.gr
COMPANY NAME: ERGOMETRIC CENTER OAKA
ADDRESS: OLYMPIC STADIUM OAKA , MAROUSI L.KIFISIAS 37
TEL NO:+30 2106811482
WEB: : www.lifergo.gr
MAIL : info@lifergo.gr
Το εργομετρικό κέντρο Life-Ergo OAKA δημιουργήθηκε με σκοπό να
προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο του αθλητισμού
σε επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες αθλούμενους .
Αξιοποιώντας επιστημονική γνώση και πολύπλευρη εξειδίκευση των
ανθρώπων που την στελεχώνουν, παρέχει μια οργανωμένη και άρτια
εξοπλισμένη αθλητική υποστήριξη στο εργομετρικό κέντρο στο ΟΑΚΑ.
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.

EKΘΕΤΕΣ / ΕΧΗΙBIΤORS
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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.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ 42 – 11476 – ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
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.
ADDRESS: 42 ΜITROPETROVA – 11476 – POLIGONO ATTICA
TEL: (0030) 210 4942111
WEB: www.highfive.gr
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MYOFIT

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 43 – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
www.myofit.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
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FLEXSTORES

Η FLEXSTORES είναι εδώ για να σας προσφέρει συμπληρώματα
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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The new Greek funky sports brand is here to boost your performance
and lift your style. Discover the complete collection of accessories and
sportswear, live the Blackmile experience in every effort of yours and
reach the most glorious victory of your life.
ADDRESS: Kosta Varnali 11, Halandri, 15233, Attica, Greece
TEL NO:+302106822921
WEB: www.blackmile.eu
E-MAIL: info@blackmile.eu

Blackmile

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κώστα Βάρναλη 11, Χαλάνδρι, T.K. 15233, Αττική
ΤΗΛ :+302106822921
WEB:www.blackmile.eu
E-MAIL: info@blackmile.eu
Το νέο ελληνικό funky αθλητικό brand ήρθε όχι απλά για να εκτοξεύσει
τις επιδόσεις… αλλά και το στιλ σου. Ανακάλυψε την ολοκληρωμένη
σειρά ρούχων και αξεσουάρ, ζήσε την Blackmile εμπειρία, σε κάθε σου
προσπάθεια και φτάσε στη μεγαλύτερη νίκη της ζωής σου.

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

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 2022

15

EKΘΕΤΕΣ / ΕΧΗΙBIΤORS

35

ΑΜΙΣΤΙΜ ΑΕ / Compex Greece

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
ΤΗΛ : 2103627393
WEB: www.amistim.gr/compex/
E-MAIL: marketing@amistim.gr
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.
Compex Greece. Muscle stim devices for training and rehabilitation,
plus recovery equipment.
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iToocan , Αθλητικά είδη & Ρουχισμός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ολυμπίου Διαμαντή 30, 54626
ΤΗΛ : 2310 515 340
WEB: itoocan.gr
E-MAIL: info@itoocan.gr
Η iToocan είναι εταιρεία με premium Sportswear και Athleisure από τη
Βραζιλία με υφάσματα υψηλών τεχνικών προδιαγραφών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες για τη βιωσιμότητα των πρώτων
υλών.Με κεντρικό μας μοττο το «όλα τα σώματα είναι υπέροχα μέσα από
τη διαφορετικότητά τους», απευθυνόμαστε στη σύγχρονη, ανεξάρτητη
γυναίκα, σε όποιον σωματότυπο κι αν ανήκει.
iToocan is a premium Sportswear and Athleisure company from Brazil,
with fabrics of high technical specifications that meet the modern
needs for sustainability of raw materials. With our motto «All bodies
are great through their diversity» we address the modern, independent
woman, whatever her body type.
COMPANY NAME: iToocan, Sportswear & Athleisure
ADDRESS: Olympiou Diamanti 30, 54626
TEL NO: 2310 515 340
WEB: itoocan.gr
E-MAIL: info@itoocan.gr
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NATURE TECH EE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 9 – ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ :213 0418660
WEB: www.naturetech.gr
E-MAIL: info@naturetech.gr
Η Naturetech® είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη Ελληνική εισαγωγική-εξαγωγική εταιρεία με έδρα την Αθήνα.
Η εταιρεία μας εισήλθε σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο και με μεγάλες
δυνατότητες τομέα - την παραγωγή μπάρας πρωτεΐνης και ενέργειας και
κατέστη μια από τις ηγέτιδες στον χώρο, με τις μπάρες NatureTech Power
Pro και NatureTech Flapjack που βρίσκονται πανελλαδικά σε πάνω από
10000 σημεία της (μικρής λιανικής).
Η τεχνογνωσία που χρησιμοποιούμε και οι συνταγές αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας.
COMPANY NAME: NATURE TECH EE
ADDRESS: 9 PROTOMAGIAS 9 – KRYONERI, ATHENS
TEL NO:0030 21300418660
WEB: www.naturetech.gr
E-MAIL: info@naturetech.gr
Naturetech® is one of the Europe’s fastest growing Sports nutrition
& Healthy lifestyle companies with a young energetic team who love
what they do!
Our goal, to provide consumers a variety of healthy alternative snack
food and competitive prices. Our speciality in bars. Protein & energy
bars. Our POWER PRO protein bars are the No. 1 selling protein bars
in Greece & Cyprus.
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MEGAFITNESS.GR

To Megafitness.gr ιδρύθηκε το 1994 με αντικείμενο την εισαγωγή και
εμπορία οργάνων γυμναστικής για οικιακή και επαγγελματική χρήση,
καθώς και αθλητικό εξοπλισμό για όλα τα αθλήματα(ποδόσφαιρο,
basket, volley, handball, ping-pong, στίβο κ.λ.π.), ένδυση, υπόδηση
ομάδων και κατασκευή προπονητικών αξεσουάρ και γηπέδων.
Η πολυετής πείρα μας είναι η εγγύηση για την αρτιότητα των προϊόντων
μας.
Το www.megafitness.gr είναι στη διάθεση σας με πάνω από 3000 είδη
προϊόντων γυμναστικής για κάθε δραστηριότητα και κάθε ηλικία. Μπορείτε να γίνετε
μέλη, να παραγγείλετε ή απλά να περιηγηθείτε στις σελίδες του.
Τα είδη μας είναι ταξινομημένα σε κατηγορίες που βλέπετε αριστερά και
παρουσιάζονται με αναλυτικά σχόλια.
Στην αρχική σελίδα θα βλέπετε πάντα κάποια προτεινόμενα προϊόντα και
προϊόντα προσφοράς μας ανάλογα με την κατηγορία στην οποία βρίσκεστε.
Στόχος μας είναι να παραμείνουμε πάντα προσιτοί στις τιμές μας και να
είμαστε πάντα πρώτοι στην αναλογία Ποιότητα προς Τιμή. Τα τελευταία
χρόνια με τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνουμε όλοι μας, συμμεριζόμαστε τις ανάγκες των συνανθρώπων μας, μειώνοντας τις τιμές
μας και παρουσιάζοντας συχνότερα μοναδικές προσφορές σε αρκετά
από τα είδη μας, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού όχι μόνο σε Ελλάδα
αλλά και σε όλη την Ευρώπη!!!
Ξεκινήστε λοιπόν την περιήγησή σας στο πιο μοντέρνο και πλήρες site
αθλητικού υλικού
www.megafitness.gr
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Santori IKE – WeFit.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πόντου 16, 16777 Ελληνικό
ΤΗΛ : +302109600276
WEB: https://eshop.wefit.gr/Neversecond-greece
E-MAIL: info@wefit.gr
Neversecond™ Η επιστήμη πρώτα!Ποτέ δεύτερη!
Η Neversecond υποστηρίζει τους αθλητές αντοχής, που ξεπερνούν τα
όρια τους και πραγματοποιούν το αδύνατον. Εγγυάται την απόλυτη ενεργειακή κάλυψη με έυκολο δοσολογικό σχήμα και προϊόντα που αναπτύσσονται με βάση τις πιο ολοκληρωμένες τεχνικές, πιστοποιημένα
χωρίς απαγορευμένες ουσίες.
Neversecond™ Science First!
Great athletic performances are the result of hard work and the right
performance nutrition. NEVERSECOND aims to be the singular
performance nutrition brand that athletes depend on to fuel their
legendary performances.
COMPANY NAME: Santori IKE – WeFit.gr
ADDRESS: Pontou 16, Elliniko 167 77
TEL NO: +302109600276
WEB: https://eshop.wefit.gr/Neversecond-greece
E-MAIL: info@wefit.gr
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HERBALIFE NUTRITION

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός Πεντέλης 110
ΤΗΛ :210 8108 800
WEB: www.herbalife.gr
E-MAIL: info@herbalife.com
Η Herbalife Nutrition είναι μια παγκόσμια εταιρεία διατροφής που από
το 1980 προσφέρει υψηλής ποιότητας, επιστημονικά τεκμηριωμένα προϊ-

EKΘΕΤΕΣ / ΕΧΗΙBIΤORS
όντα, τα οποία πωλούνται σε περισσότερες από 90 χώρες από καινοτόμους Ανεξάρτητους Συνεργάτες, που παρέχουν προσωπική καθοδήγηση
και υποστήριξη, εμπνέοντας τους πελάτες τους να υιοθετήσουν έναν πιο
υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής.
COMPANY NAME: HERBALIFE NUTRITION
ADDRESS: 110 Pentelis str.
TEL NO:210 8108 800
WEB:www.herbalife.gr
E-MAIL: info@herbalife.com
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RADIANT TECHNOLOGIES AEBE

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 6 – 18450 ΝΙΚΑΙΑ
210 9400936
www.radiant.gr
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POWER HEALTH HELLAS ABEE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 59 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ :+30 210 2821500
WEB:www.powerhealth.gr
E-MAIL: power@powerhealth.gr
Η Power Health είναι η πρώτη εταιρεία φυσικών προϊόντων υγείας και
διατροφής στην Ελλάδα, παρέχοντας στον Έλληνα καταναλωτή μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων – λύσεων σε ήπια καθημερινά προβλήματα υγείας και διατροφής. Ταυτόχρονα αποτελεί μια από τις πιο
αξιόπιστες Ευρωπαϊκές εταιρείες, αποτελώντας την πρέσβειρα της Ελληνικής φύσης παγκοσμίως
Power Health is the first and leading natural health and nutrition
company in Greece, providing to the Greek consumer a complete
range of products – solutions to face mild daily health and nutritional
problems. At the same time, is one of the most reliable European
companies, being the ambassador of Greek nature worldwide.
ADDRESS: 59 Deligianni Str., Metamorfosi
TEL NO: +30 210 2821500
WEB:www.powerhealth.gr
E-MAIL: power@powerhealth.gr
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family, aggressiveness, nobility and beauty are the values that give
personality and character to our company, to our brand. Shortly after
our three-year anniversary, we have managed it to stay true to our
principles, with high-quality clothing and accessories which have
unique and very daring designs that allow us to reaffirm our character
and personality. We create unique products that people enjoy, trust
and use as part of their daily life. For strength. For power. Not just for
running. Not just for sport. To discover your origins, to discover your
inner WOLF.

OTSO SPORT

ADDRESS: ANDORRA
TEL NO: +376 620 505
WEB: : www.otsosport.com
E-MAIL: marina.sole@otsosport.com
Today we have the great pleasure and opportunity of addressing all of
you to present OTSO SPORT. Our great adventure began in Andorra,
the country of the Pyrenees, in May 2019. The mountain is our reason
of being, our natural habitat, and trail running, trekking, cycling and
mountain skiing, among others, are the sports that inspire us. OTSO
means WOLF in Euskera, the Basque language, and we consider it a
word with a very attractive sonority and easy to remember. In addition,
the T and S consonants allow us to use our THINK SPORT brand
emblem. We knew right from the beginning that we wanted to
associate our brand with the image of the WOLF, an animal whose
natural habitat was also the mountain, with a personality that reflects
and represents our philosophy. Intelligence, resistance, leadership,

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
σ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Μ. ΙΚΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΗΛΗΣ 35, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 55132 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ : (+30) 2315-535480
WEB: www. e-sportshop.gr & www.sportsmate.gr
E-MAIL: info@e-sportshop.gr
Η εταιρία με διακριτικό γνώρισμα PowerBar® αντιπροσωπεύει προϊόντα αθλητικής διατροφής. Τα προϊόντα της είναι διαθέσιμα στην αγορά
περισσότερο από 30 χρόνια. Συνδυάζει αποτελεσματικότητα και ωραία
γεύση.
ELECTRONIC SERVICES – COMMERCE Single Member P.C.
ADDRESS: CHILIS 35 -KALAMARIA 55132 THESSALONIKI
TEL NO:(+30) 2315-535480
WEB: www. e-sportshop.gr & www.sportsmate.gr
E-MAIL: info@e-sportshop.gr
The PowerBar® branded represents sports nutrition products. Its
products have been available on the market for more than 30 years. It
combines efficiency and good taste.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΑΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΥΤΡΟΥ 63 - ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ :2111047700
WEB:www.athanassiou.gr
E-MAIL: info@athanassiou.gr
Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΑΕ είναι μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές εταιρίες στην
Ελλάδα προσφέροντας υπηρεσίες σε όλο το φάσμα της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας.
Είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων της εταιρίας Sante.
ATHANASIOU S.A. is one of the largest trading companies in Greece
offering services in the entire range of the Supply Chain.
It is the exclusive representative of Sante company products.
COMPANY NAME: ATHANASSIOU S.A.
ADDRESS: LOUTROU 63 – ACHARNES ATTICA
TEL NO:+30 2111047700
WEB:www.athanassiou.gr
E-MAIL: info@athanassiou.gr

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 2022
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ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 80ο ΧΛΜ. Ν.Ε.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΤΗΛ :+30 27 410 83 535
WEB : www.mandrekas.gr/
E-MAIL: info@mandrekas.gr
Η εταιρεία Γαλακτοκομικών Μανδρέκας Α.Ε. έχοντας εμπειρία 74 ετών,
παρουσιάζει το καινοτόμο πόσιμο γιαούρτι Youphoria High Protein. Με
25g πρωτεΐνης αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους χρειάζονται ενέργεια
και ακολουθούν μία ισορροπημένη διατροφή.
COMPANY NAME: Mandrekas SA
ADDRESS: 80th km Athens-Corinth New Road
TEL NO: +30 27 410 83 535
WEB: www.mandrekas.gr/en/
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WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ 1-3 & ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 33-35 –
Τ.Κ. 15238 ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛ :210 7488821
WEB:WWW.WINMEDICA.GR
E-MAIL: INFO@WINMEDICA.GR
Η Win Medica είναι μια φαρμακευτική εταιρεία με υψηλούς στόχους,
σύγχρονη στρατηγική και όραμα. Βασισμένη σε υψηλό επιστημονικό
υπόβαθρο, αποτελεί αληθινό συνεργάτη στον Τομέα της Υγείας.
COMPANY NAME: WIN MEDICA PHARMACEUTICAL S.A.
ADDRESS: OEDIPODOS 1-3 & 33-35 ATTIKI ODOS SIDE ROAD, CHALANDRI – 15238 ATHENS
TEL NO:210 7488821
WEB: WWW.WINMEDICA.GR
E-MAIL: INFO@WINMEDICA.GR
Win Medica is a pharmaceutical company with high goals, modern
strategy and vision. Based on a high scientific background, the
company is a true partner in the HealthCare Sector.
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Trec Nutrition

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Smidowicza 48, Gdynia, Poland
ΤΗΛ : +48 58 660 13 51
WEB:trecnutrition.com
E-MAIL: info@trecnutrition.com
Η Trec Nutrition είναι επίσης μια από τις πρωτοπόρους ηγέτες στην αγορά
φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής για δραστήριους ανθρώπους και επαγγελματίες αθλητές. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 και τώρα
παρέχει καινοτόμα προϊόντα σε εκατομμύρια καταναλωτές στον κόσμο.
Τι είναι ιδιαίτερα η μάρκα Trec διακρίνεται για την ποιότητα, την αναγνώρισή της, καθώς και ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων.
COMPANY NAME: Trec Nutrition
ADDRESS : Smidowicza 48, Gdynia, Poland
TEL NO:+48 58 660 13 51
WEB: trecnutrition.com
E-MAIL: info@trecnutrition.com
Founded in 2001, Trec Nutrition was one of the precursors, forerunners
and pioneers in the market of nutrients and food supplements for
people active in sports and professional athletes that has grown to be
a market leader today.
We offer innovative products to millions of consumers worldwide. We
are particularly renowned for prime quality and a broad portfolio of
products.
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ORAMA OPTICS

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 7, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ : 2117253505
WEB: www.oramaoptics.gr
E-MAIL: info@oramaoptics.gr
Orama Optics is a leader in distribution of fashion, luxury, high
performance eyewear and athletic equipment since 1985
Our portfolio includes brands such as Oakley, Rudy Project, Spy, Maui
Jim as well as fashion brands such as Dior, Fendi, Chanel, Gucci and
Valentino.
Visit one of our 8 shops in Athens, book your eye test with one of our
optometrists and find the best eyewear for your need.
Στα καταστήματα Orama Optics θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία fashion
γυαλιών ηλίου και οράσεως καθώς και τα πιο εξελιγμένα sports και
athleisure προϊόντα για την κάθε σας δραστηριότητα.
Με γνώμονα την βέλτιστη ποιότητα και την άριστη εξυπηρέτηση η ομάδα
μας επιλέγει τα εμβληματικότερα brands της αγοράς όπως Dior, Fendi,
Chanel, Gucci and Valentino και τα top sports brands όπως Oakley,
Rudy Project, Spy, Maui Jim.
Επισκεφθείτε ένα από τα 8 καταστήματά μας στην Αθήνα για ένα δωρεάν
οπτομετρικό έλεγχοκαι διαλέξτε τα κατάλληλα γυαλιά για σας.
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THESUPERDRINKS

Η νέα τάση στα φυσικά αναψυκτικά στην οποία είμαστε leader
Βασικό προϊόν στο χαρτοφυλάκιο τα αναψυκτικά με κομπουτσα (φυσική
ζύμωση) ,πλουσια σε προβιοτικα και βιταμίνες ,ιδανικά για την καλή
υγεία του πεπτικού και τον μεταβολισμό.
Vegan, bio, gluten free, sugar free!!
Ιδανικά για κάθε στιγμή της ώρας και κάθε ηλικία.
Στην κομπουτσα αντιπροσωπεύουμε σε Ελλάδα και Κύπρο τις εταιρείες
Vigo kombucha που είναι παστεριωμένη κομπουτσα από την Πολωνία
και τη Laesk που είναι μη παστεριωμένο κομπουτσα από τη Δανία.
Και οι δύο είναι στην πρώτη δεκάδα στην Ευρώπη με την πρώτη να έχει
πληθώρα βραβεύσεων.
Έχουμε την χαρά να έχουμε και δικό μας brand κομπουτσας το Punk
Rabbit των οποίων η εμφιαλωση γίνεται στην Λετονία .
Κυκλοφορεί σε διάφορες φρουτώδεις γεύσεις αλλά και σε δύο γεύσεις
καφέ που είναι μοναδικές στην αγορά.
Επίσης έχουμε και δύο κωδικούς με αλκοόλ 5% που προερχεται από τη
ζύμωση που επίσης είναι μοναδικά στην αγορά.
Επίσης έχουμε οργανικό τσάι μάτσα έτοιμο προς κατανάλωση ,πλούσιο
σε αντιοξειδωτικά.
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Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Λεμεσού 19, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία – Κύπρος
ΤΗΛ :+357 22 691100
WEB:www.visitcyprus.com
E-MAIL: cytour@visitcyprus.com
Το Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου ιδρύθηκε με σκοπό τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό και την προώθηση και προβολή της
Κύπρου ως τουριστικός προορισμός, μεταξύ αυτών στον τομέα του αθλητικού τουρισμού συμπεριλαμβανομένων των δρομικών διοργανώσεων.
COMPANY NAME: Cyprus Deputy Ministry of Tourism
ADDRESS: 19, Limassol Avenue, 2112, Aglantzia, Nicosia, Cyprus
TEL NO:+357 22 691100
WEB: www.visitcyprus.com
E-MAIL: cytour@visitcyprus.com
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Cyprus Deputy Ministry of Tourism – profile
The Cyprus Deputy Ministry of Tourism was established with the
objective to develop a national strategy for tourism and the promotion
and projection of Cyprus as a tourist destination, among others in the
field of sports tourism including running events.
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Jo’s Unique Handmade Jewels

ΤΗΛ :694 415 3213
WEB:www.jos.gr
E-MAIL: jos.business@hotmail.com
Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικά θεματικά κοσμήματα από
ασήμι 925 και χρυσό k14 & k18 τα οποία είναι εμπνευσμένα από τον
αθλητισμό. Ακόμα, παρέχουμε την δυνατότητα κατασκευής custommade κοσμημάτων και αξεσουάρ.
COMPANY NAME: Jo’s Unique Handmade Jewels
TEL NO:694 415 3213
WEB: www.jos.gr
E-MAIL: jos.business@hotmail.com
Our company designs and handcrafts unique sports jewelry made of
silver 925 and gold k14 & k18. We also specialize in the creation of
custom-made jewels and accessorizes.
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DOLE HELLAS LTD

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 249 – ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 15451
www.dole.com
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PHYSIS LABORATORY IKE

Οι οργανικές πρωτεΐνες ΑΜΙΝΟ ΑΝΙΜO παρέχουν στον οργανισμό όλα τα απαραίτητα αμινοξέα (AMINO) για τη σύνθεση πρωτεϊνών 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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ARRIANI PHARMACEUTICALS SA
ADDRESS: 85 LAVRIOU AVE, 190 02 PEANIA
TEL NO: +30 210 66 83 000
E-MAIL: marnera@arriani.gr
Οι ρινικές ταινίες Breathe Right® λειτουργούν μηχανικά και ανοίγουν
τη μύτη σας με αποτέλεσμα να εισπνέετε περισσότερο αέρα και να αναπνέετε καλύτερα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν θέλετε να αναπνέετε καλύτερα κατά τη διάρκεια της άσκησης ή όταν κοιμάστε.
The Breathe Right® Nasal Strips are a drug-free device that works
mechanically to gently open the nose. This reduces nasal airflow resistance and makes breathing easier. Breathe Right® can be used
anytime you want to breathe easier while exercising, sleeping or anytime throughout the day or night.
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10ο χλμ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
2321600920
www.spiroulina-supreme.gr
hello@spiroulina-supreme.gr
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NUTRILAB

ΚΗΦΙΣΟΥ 20Α ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 14564
2103003535
www.nutrilab.gr
secretariat.gr
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BETTER PEOPLE

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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ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ ΜΑΞΙΜΑ ΙΚΕ

ΑΣΑΕΔ

Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 85, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ
ΤΗΛ : 210 66 83 000
E-MAIL: marnera@arriani.gr

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 2022
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Hando Massage & SPA

Το Hando Massage & SPA είναι η καλύτερη επιλογή για να προσφέρετε
μία ολιστική προσέγγιση wellness and well-being στον τρόπο ζωής σας.
Διατηρήστε την ισορροπία ανάμεσα στο σώμα, το μυαλό και την ψυχή
σας, με την καθοδήγηση των ανθρώπων του Hando, απολαμβάνοντας
μια ολοκληρωμένη σειρά από χαλαρωτικές και θεραπευτικές συνεδρίες
μασάζ προσώπου και σώματος. Τα εξατομικευμένα προγράμματα θεραπειών του Handο, έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μία αίσθηση
αναζωογόνησης που θ’ αποπνέει την τέλεια αρμονία μυαλού και σώματος.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Hando,
στην καρδιά της Αθήνας και να ζήσετε μία μοναδική εμπειρία χαλάρωσης και ευεξίας μέσω του Massage. Ακόμη, το Hando προσφέρει Υπηρεσίες Spa Management, σε συνεργασία με κορυφαία ξενοδοχεία και
θέρετρα σε όλη την Ελλάδα, αλλά και τη δυνατότητα να κλείσετε ραντεβού μέσω του Ηando App, ώστε να ζήσετε τη μοναδική εμπειρία περιποίησης, μέσω της θεραπείας μασάζ, απευθείας στο χώρο σας.
https://handospa.gr/
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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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PHIL’S GRANOLA

In the heart of Greece, where breathtaking mountains meet gorgeous
beaches and wild rivers flow into the peaceful sea, where nature
meets civilization and ancient history finds the modern world.
COMPANY NAME: Region of Central Greece
ADDRESS: 2, Kalivion Av. ,35132 Lamia
TEL NO:2221353591
WEB: www.visitcentralgreece.com
E-MAIL: visitcentralgreece@pste.gov.gr
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 34 - ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11473
210-8213905
www.psf.org.gr
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PARADISE PARK

Σε ένα καταπράσινο και ήσυχο περιβάλλον δημιουργήθηκε από το 2000
το Αθλητικό και Βιωματικό πάρκο Paradise Park.
Σκοπός του είναι να προσφέρει μοναδικές στιγμές άθλησης και χαλάρωσης στους λάτρεις του ποδοσφαίρου. Στα πέντε γήπεδά του, προδιαγραφών UEFA, φιλοξενούνται κάθε χρόνο κορυφαία τουρνουά Mini
Football (6x6) για ενήλικες με μεγάλα δώρα και πολλές εκπλήξεις.
Οι δραστηριότητες του Πάρκο αναφορικά με το Ποδόσφαιρο είναι:
1.Εταιρικά Τουρνουά, με κορυφαίο όλων το Company Soccer
Champions League, το οποίο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του
Ελληνικού Οργανισμού εργασιακής Άθλησης και Υγείας (HOCSH)
2.Τουρνουά Ανεξάρτητων ομάδων, με δημοφιλέστερο το Carabao
Tournament!
3.Φιλικοί Αγώνες
4.Ακαδημία Ποδοσφαίρου με υπεύθυνο τον κο Θοδωρή Παχατουρίδη
Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, η μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην
διοργάνωση τουρνουά, αποτελούν εγγύηση για να απολαύσετε το αγαπημένο σας σπορ.
Επιπλέον το Paradise Park παράλληλα με τον χώρο του Mini Football
δραστηριοποιείται:
•Στις Εκπαιδευτικές και Αθλητικές Εκδρομές Σχολείων με 30 διαφορετικά Βιωματικά προγράμματα, 17 έτη
•Στην διοργάνωση της Ολοήμερης Κατασκήνωσης Paradise Summer
Camp με Αθλητικά και Ψυχαγωγικά προγράμματα, 13 έτη
•Στην πραγματοποίηση Εταιρικών Events & Παιδικών Parties
•Στην λειτουργία εποχιακών Project, με κορυφαίο το Βιωματικό Χριστουγεννιάτικο Χωριό, 5 έτη.
www.paradisepark.gr

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 26 - ΑΛΙΜΟΣ 17455
2114224237
www.philsgranola.gr
philippa.naka@gmail.com
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: N.E.O. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32
ΤΗΛ :2613 613168,9
WEB:https://olympianland.gr/
E-MAIL: g.papaspyrou@pde.gov.gr, l.vasileiadis@pde.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. Καλυβίων 2, Τ.Κ.: 35 132, Λαμία
ΤΗΛ :2221353591
WEB: www.visitcentralgreece.com
E-MAIL: visitcentralgreece@pste.gov.gr

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.

Στην καρδιά της Ελλάδας, εκεί που τα μαγευτικά βουνά συναντούν τις
πανέμορφες παραλίες, τα άγρια ποτάμια τις γαλήνιες θάλασσες, η φύση
τον πολιτισμό και η συναρπαστική ιστορία τις μακρόβιες παραδόσεις.

COMPANY NAME: REGION OF WESTERN GREECE
ADDRESS: 32, NEO PATRON ATHINON ST.
TEL NO:0030 2613 613168,9
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EKΘΕΤΕΣ / ΕΧΗΙBIΤORS
WEB:https://olympianland.gr/
E-MAIL: g.papaspyrou@pde.gov.gr, l.vasileiadis@pde.gov.gr

τητας στα νησιά μας, με βασικό σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των νησιωτών."

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.

The North Aegean Region is consistently orientated towards the
development of every form of athletic activity on our islands, aiming
to the improvement of the quality of life of the inhabitants.
COMPANY NAME: NORTH AEGEAN REGION
ADDRESS: P.KOUNTOURIOTI 1
TEL NO:22513 52112 & 22513 53913
WEB: http://www.pvaigaiou.gov.gr
E-MAIL: athlitismos@pvaigaiou.gov.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
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

Η οικογένεια Σούκα για περισσότερο από μισό αιώνα παράγει μέλι.
Πρώτος ο παππούς Νικόλαος, άνθρωπος της φύσης, αγάπησε τις μέλισσες και ξεκίνησε τα πρώτα του μελίσσια στο βουνό της καρδιάς του, το
Χελμό.
Την ίδια αγάπη μετέδωσε και στο γιο του Γιώργο, ιδρυτή της "ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΧΕΛΜΟΣ" στους Άνω Λούσους Καλαβρύτων.
Σήμερα τα τέσσερα παιδιά του ενωμένα με τους άρρηκτους δεσμούς μιας
κυψέλης, με αγάπη και τεχνογνωσία, συνεχίζουν την παράδοση και παράγουν 15 διαφορετικές ποικιλίες μελιού όπως: Θυμαρίσιο, Ελάτης, Ελάτης Βανίλια, Ανθών, Πεύκο, Βελανιδιά, Κουμαριά, Ρείκι, Πορτοκαλιάς,
Πολυκομπο, Ακακίας, Καστανιάς, Ευκάλυπτου, Χαρουπιάς, Πευκοθύμαρο, βιολογικό μέλι, γύρη, βασιλικό πολτό, παράγωγα μελιού, παστέλια
και κεραλοιφή.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΩ ΛΟΥΣΟΙ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
WEB: www.melihelmos.gr
E-MAIL: melihelmos@gmail.com
MELISSOKOMIA HELMOS
ADDRESS: ANO LOUSI, KALAVRYTA
WEB: www.melihelmos.gr
E-MAIL: melihelmos@gmail.com
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
ΤΗΛ :22513 52112 & 22513 53913
WEB:http://www.pvaigaiou.gov.gr
E-MAIL: athlitismos@pvaigaiou.gov.gr
"Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με επίκεντρο τον άνθρωπο είναι σταθερά
προσανατολισμένη στην ανάπτυξη κάθε μορφής αθλητικής δραστηριό-
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VELTIN AE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 79-ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
WEB:www.mydvotion.com
E-MAIL: office@veltin.gr, contact@mydvotion.com
COMPANY NAME: VELTIN SA DVOTION
TEL NO:+30 2310 795633
E-MAIL: contact@mydvotion.com
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

Η οικογένεια Δασκαλάκη παράγει προϊόντα υγιεινής διατροφής, όπως
βούτυρα ξηρών καρπών, μπάρες δημητριακών, γκρανόλες, σοκολάτες,
πραλίνες, δημητριακά. Όλα τα προϊόντα μας περιέχουν τις πιο αγνές
πρώτες ύλες από την Ελληνική γη.
Εργατών τύπου 12, Ηλιούπολη, ΤΚ 16346
ΤΗΛ: 2168090662
WEB: www.daskalakisfamily.gr
E-MAIL: info@daskalakisfamily.gr
The Daskalakis family produces health food products such as nut
butters, cereal bars, granolas, chocolates, pralines, and cereals. All
our products contain the purest raw materials from the Greek land.
Ergatwn typou 12, Ilioupolis, PC 16346
TEL NO: +30 2168090662
WEB: www.daskalakisfamily.gr
E-MAIL: info@daskalakisfamily.gr
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

113 Α

ALIZIA OLIVE OIL

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΥΤΙΚΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΤΗΛ : 6975781906
WEB: www.aliziaoliveoil.com
E-MAIL: info@aliziaoliveoil.com
Το Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο “ALIZIA” πρόκειται για ένα 100% ελληνικό, διεθνώς βραβευμένο, βιολογικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με
υψηλή διατροφική αξία. Είναι μείγμα των ποικιλιών «Κορονέικη» και
«Ασπρολιά», με ισχυρισμούς υγείας, καθιστώντας το πολύτιμο σύμμαχο
για μια υγιηνή διατροφή.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 2022
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EKΘΕΤΕΣ / ΕΧΗΙBIΤORS
"ALIZIA" is a 100% greek, award-winning, biological, extra virgin olive
oil with high nutrional value. It's a "Koroneiki" and "Asprolia" varieties
blend, with a health claim and valuable ally for a healthy diet.
ADDRESS: MITIKAS AITOLOAKARNANIAS
TEL NO:+306975781906
WEB: www.aliziaoliveoil.com
E-MAIL: info@aliziaoliveoil.com
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Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΤΗΛ :2413506552
WEB:http://thessaly.gov.gr/
E-MAIL: grtyp.dimsx@thessaly.gov.gr
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η πρώτη αθλητική Περιφέρεια της χώρας
με περισσότερες από 1.500 διεθνής και εγχώριες διοργανώσεις, με περισσότερα από 60 έργα συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατ. ευρώ.
Region of Thessaly
TEL NO:2413506552
WEB: :http://thessaly.gov.gr/
E-MAIL: : grtyp.dimsx@thessaly.gov.gr
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Kefalonia Island

Kefalonia Island
Your international sporting destination!
Κεφαλονιά
Ένας προορισμός διεθνούς άθλησης!
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ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 356, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΗΛ : 210 94 93 000
WEB: www.onasseio.gr
E-MAIL: info@onasseio.gr
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.
COMPANY NAME: ONASSIS CARDIAC SURGERY CENTER
ADDRESS: 356, Sygrou Ave., 176 74 KALLITHEA
TEL NO:+30 210 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
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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).

117

DimEl Cut

Μία πολύ ωραία ιδέα έρχεται από την DimEl Cut για όσους δεν θέλουν
να κρύβουν τα μετάλλιά τους στα συρτάρια τους.
Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει δημιουργήσει για όλους τους φίλους του
τρεξίματος, και όχι μόνο, μία κρεμάστρα ειδικά σχεδιασμένη για να φιλοξενεί τα μετάλλιά σας. Είναι ώρα, λοιπόν, τα πολυπόθητα τρόπαιά σας
που αποκτήσατε με μόχθο να πάρουν επιτέλους τη θέση που τους ανήκει.
Οι κρεμάστρες είναι φτιαγμένες από διάφορα υλικά, όπως plexiglass,
ξύλο ή μέταλλο και μπορούν να στερεωθούν εύκολα στον τοίχο σας.
Μπορείτε να επιλέξετε τη δική σας μέσα από την πλούσια θεματολογία
της DimEl Cut ή, γιατί όχι, να φτιάξετε κάτι εντελώς δικό σας.
Ακόμα, είναι ιδανικές για να δεχθούν και άλλα αντικείμενα, όπως κοσμήματα, γραβάτες, φουλάρια κ.ά.
WEB: www.facebook.com/DimElCut/
E-MAIL: dimelcut@hotmail.com
FB: www.facebook.com/DimElCut/
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FOREVER LIVING PRODUCTS THE ALOE VERA COMPANY

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ.Συγγρου 240, Καλλιθε
́α 176 72 Αθη
́να
ΤΗΛ : 2109577480-1
WEB: www.foreverliving.gr
E-MAIL: info@foreverliving.gr
Η Forever είναι η Εταιρεία της Αλόης με εμπειρία στο χώρο της υγείας
& ευεξίας για περισσότερα από 40 χρόνια σε 160 χώρες. Διαθέτει άριστης
ποιότητας προϊόντα διατροφής, χυμών αλόης, προϊόντων για αθλητές &
ελέγχου βάρους, περιποίησης και καθημερινής φροντίδας. Forever is
the Aloe Vera Company with more than 40years experience in health
& wellness industry, globally operating in 160 countries. Offers high
quality supplement products, Aloe Vera drinks, products for athletes
& weight control and personal care.
COMPANY NAME: FOREVER LIVING PRODUCTS - THE ALOE VERA COMPANY ADDRESS: 240, Syngrou Ave., 17672 Kallithea Athens
TEL NO: +302109577480-1
WEB: www.foreverliving.gr
E-MAIL: info@foreverliving.gr
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ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Α.Ε.Β.Ε. (GEISHA)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 170, ΚΟΡΩΠΙ
ΤΗΛ : 2106626201
WEB: www.geisha.gr
Η GEISHA προσφέρει γευστικούς και υγιεινούς συνδυασμούς με μοναδική ποιότητα. Σε νερό, λάδι ή πιο gourmet, ο τόνος Geisha αποτελεί την
ιδανική επιλογή για ένα θρεπτικό και νόστιμο πιάτο. Στόχος μας είναι να
προβάλλουμε τον υγιεινό τρόπο ζωής μέσα από την κατανάλωση σωστών τροφών και την άθληση. Καταναλώνουμε με συνείδηση και μειώνουμε τησπατάλητροφίμων.

EKΘΕΤΕΣ / ΕΧΗΙBIΤORS
COSTAS PAPAELLINAS A.E.B.E. (GEISHA)
ADDRESS: AGION ANARGYRON 170, KOROPI
TEL NO:2106626201
WEB: www.geisha.gr
GEISHA offers tasty and healthy combinations with unique quality. In
water, oil or a more gourmet option, Geisha is the ideal choice for
nutritious and tasty snacks.Our main aim is to promote a healthy
lifestyle through a healthy diet choices and exercise.We consume with
conscience and we stay active on food waste reduction.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΤΗΛ :2813400302, 304-306
WEB: www.incrediblecrete.gr
E-MAIL: gram.pkr@crete.gov.gr
Η Κρήτη είναι ο τόπος που προσφέρει συναρπαστικές και πρωτόγνωρες
συγκινήσεις και εμπειρίες. Είναι ένας τόπος σπάνιου αισθητικού και φυσικού πλούτου, ένας τόπος που τα έχει όλα, πραγματικά μοναδικός. Ζήστε
την ομορφιά του τόπου μας και ανακαλύψτε τη ΔΙΚΗ ΣΑΣ Κρήτη!
Crete is the place that has to offer exciting, unprecedented emotions
and experiences. It is a place of rare beauty and natural wealth, a really
unique place that has it all. Experience the beauty of our island and
discover YOUR OWN Crete! ( www.incrediblecrete.gr, FB: Incredible
Crete/ Twitter: @IncredibleCrete/ INSTAGRAM: incredible_crete
REGION OF CRETE
ADDRESS: ELEFTHERIAS SQUARE
TEL NO:+30 2813400302, 304-306
WEB: www.incrediblecrete.gr
E-MAIL: gram.pkr@crete.gov.gr
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ΑBOUTNET

Η Aboutnet ιδρύθηκε το 2000 , έχουμε πετύχει μια σταθερή παρουσία
στο χώρο του ελληνικού internet , με κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών internet. Συγκεκριμένα κατασκευή site/eshop, κατοχύρωση
domain, digital marketing, διαφήμιση και προώθηση. Μέσα από μια
πολυετή εμπειρία 22 χρόνων καταφέραμε να αναπτύξουμε ένα ευρύ
φάσμα πελατολογίου και να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης τόσο για το
portfolio όσο για την αγορά. Αυτό μάλιστα αποδεικνύεται από το γεγονός
ότι έχουμε διακριθεί με πολλά βραβεία και τίτλους με την πάροδο των
χρόνων. Με αυτόν τον τρόπο, αναζητώντας συνεχώς καινοτόμες ιδέες
παραμένουμε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα.
https://www.aboutnet.gr/
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NEVROIMPULSE LTD

sales@nevroimpulse.com
www.nevroimpulse.com
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PELMA ANALYSIS

Η Pelma Analysis διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία πελματογράφων στατικής
και δυναμικής ανάλυσης . Προσφέρει στους επαγγελματίες υγείας (ορθοπεδικούς ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, ποδολόγους και λοιπές ειδικότητες) τη δυνατότητα εξέλιξης και εξειδίκευσης σε αντιμετώπισης
προβλημάτων του ποδιού όπως και επαγγελματική συνεργασία.
Ειδικευμένοι στην κατασκευή ειδικών πάτων εδώ και 20 χρόνια φέρνουμε την καινοτομία της 3D ανάλυσης-απεικόνισης και 3D παραγωγής
πελμάτων.
www.pelma-analysis.gr

1 26 Α
EZUP
https://www.ezup.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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ΕΡΑ ΣΠΟΡ
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Νίκος Πολιάς Ε.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λασκαράτου 5, 11141 Αθήνα
ΤΗΛ : 211-1168240
WEB: www.runnermagazine.gr
E-MAIL: info@runnermagazine.gr
To RUNNER MAGAZINΕ είναι το πρώτο περιοδικό στην Ελλάδα αποκλειστικά για το τρέξιμο από το 2005 και κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα! Το
runnermagazine.gr είναι η πιο έγκυρη ενημερωτική ιστοσελίδα με όλα
όσα χρειάζεται ένας δρομέας!
RUNNER MAGAZINE is the first running magazine in Greece since
2005! Its website, runnermagazine.gr is the most reliable web page
about running with thousands of visitors everyday!
COMPANY NAME: Nikos Polias L.P.
ADDRESS: Laskaratou 5, PO 11141, Athens
TEL NO: +30 211-1168240
WEB: www.runnermagazine.gr
E-MAIL: info@runnermagazine.gr

Η Pelma Analysis είναι μια ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε στην Αθήνα
το 2002 από τον Παναγιώτη Κουρτζή. Πρωτοπόρος στην ψηφιακή απεικόνιση του άκρου ποδός λειτουργεί ένα υποδειγματικό ιατρικό εργαστήριο κατασκευής ορθοπεδικών πάτων που είναι 100%
εξατομικευμένα και καλύπτουν όλες της ανάγκες των παθήσεων και
εμβιομηχανικής υποστήριξης των κάτω ακρών.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 2022
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SCHOLART A.E.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τσαμαδού 25, 16345, Ηλιούπολη
ΤΗΛ : 210-9764772-3
WEB: www.scholart.gr
E-MAIL: info@scholart.gr
ΙΟΝ8 παγούρια και θερμός, υγειονομικά ασφαλή, BPA free, χωρίς διαρροές, εργονομικά, με καπάκι ασφαλείας, σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών,
σχεδίων και χρωμάτων. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας:
Scholart A.E.
COMPANY NAME: SCHOLART S.A.
ADDRESS: Tsamadou25, 16345, Ilioupoli, Athens
TEL NO:+30 210 9764772-3
WEB: www.scholart.gr
E-MAIL: info@scholart.gr
ΙΟΝ8 water and thermal insulated bottles, fully safe, BPA free, no
leakages, ergonomic, with safety lid, in great variety of sizes, designs
and colors. Exclusive representative and distributor: Scholart S.A.
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Καλώς ήρθατε στον Δήμο Μαραθώνα. Ο τόπος γέννησης του Αυθεντικού
Μαραθωνίου Δρόμου. Επισκεφθείτε τον ιερό τόπο που γέννησε τον Μαραθώνιο και ανακαλύψτε τα μυστικά του.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΝΟΗΣ 6
ΤΗΛ :2294067617
E-MAIL MOUSEIO@MARATHON.GR
MARATHON MUNICIPALITY
Welcome to Municipality of Marathon. The birthplace of the Authentic
Marathon Run. Visit the sacred region that gave birth to the marathon
run and discover its secrets.
ADDRESS: OINOIS 6
TEL NO: 2294067617
E-MAIL: MOUSEIO@MARATHON.GR
-
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www.RunningNews.gr - Τα πάντα για το τρέξιμο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανθέων 25 , Ζωγράφου, ΤΚ 15772
ΤΗΛ : 2107470837
WEB: www.runningnews.gr
E-MAIL: info@runningnews.gr
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.
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ISLAND TRIBE

ΕΙΣΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΣ;
ΔΑΜΑΣΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ISLANDTRIBE.
ΤΟ ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ!
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΦΑΙΣΤΟΥ 22. 16672 ΒΑΡΗ
ΤΗΛ : 211 4136635
WEB: www.islandtribe.gr
E-MAIL: info@islandtribe.gr
ARE YOU A MARATHONER!
TAME THE SUN WITH ISLANDTRIBE.
ATHLETES CHOICE!
ADDRESS: IFESTOU 22. 16672 VARI-ATHENS
TEL NO: 211 4136635
WEB: www.islandtribe.gr
E-MAIL: info@islandtribe.gr
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www.RunningNews.gr - Everything about running
ADDRESS: Antheon 25 , Zografou, ΤΚ 15772
TEL NO: 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.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφόρος Συγγρού 229
ΤΗΛ : 210 7546020
WEB: www.exelixizois.org
E-MAIL: info@exelixizois.org
Αποστολή της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ είναι η ολιστική ενδυνάμωση εφήβων
και νεαρών ενηλίκων που προέρχονται από δομές κλειστής παιδικής
προστασίας με στόχο να καταστούν αυτοδύναμα και ενεργά μέλη της
κοινωνίας.
The mission of EXELIXI ZOIS (Life Evolution) is the holistic
empowement of teenagers and young adults coming from closed child
care institutions, with goal to be autonous and active members of
society.
EXELIXI ZOIS (Life Evolution)
ADDRESS: 229 Syngrou Avenue
TEL NO:+30 210 7546020
WEB: : www.exelixizois.org
E-MAIL: info@exelixizois.org
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KALLITHEA RUN

Ο Φιλαθλητικός Σύλλογος Καλλιθέας-Μοσχάτου-Ταύρου είναι ένας Σύλλογος με πολύχρονη προσφορά στον αθλητισμό από το 1991 με έδρα το
Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας.
Στον Σύλλογο λειτουργούν τμήματα Στίβου,Τένις, Ρυθμικής και Ενόργανης Γυμναστικής, Running Team και Ελληνικών παραδοσιακών χορών.

EKΘΕΤΕΣ / ΕΧΗΙBIΤORS
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στο www.filkal.gr όλο το
χρόνο!
E-mail: filathlitikoskallitheas@gmail.com
Τηλ.: 210-9578388, 6984282552
Instagram: www.instagram.com/filathlitikos_kallitheas
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KEY BOOKS (ΒΛ ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ ΒΑΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΟΕ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣ. ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 27, 11472,
ΤΗΛ : 2114098047
WEB: www.keybooks.gr
E-MAIL: info@keybooks.gr
Η Key Books είναι ένας από τους κορυφαίους ελληνικούς εκδοτικούς
οίκους σε θέματα όπως αυτοανάπτυξη, life coaching, τέχνη, δημιουργικότητα, αληθινές ιστορίες, βιογραφίες, ψυχολογία, επιχειρηματικά βιβλία
και παιδικά βιβλία.
Key Books is one of the leading Greek publishing houses in such topics
as self development, life coaching, art, creativity, true stories,
biographies, psychology, business books and children’s books.
COMPANY NAME: KEY BOOKS (VL MARONITIS VAS VARDAKAS OE)
ADDRESS: 27, BAS. VOULGAROKTONOU, 11472, ATHENS
TEL NO:2114098047
WEB: www.keybooks.gr
E-MAIL: info@keybooks.gr
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OUTDOOR MEDIA GROUP / iRUN

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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Fitness Motivation Hellas

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σωκράτους 147 Καλλιθέα
ΤΗΛ :2109524442
WEB: www.fmh.gr
E-MAIL: info@fmh.gr
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.

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
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RaceForAutism.gr

RaceForAutism.gr
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RUN ROME THE MARATHON

ARE YOU READY TO CONQUER ROME?
19 March 2023, Run Rome The Marathon is an event of Abbott World
Marathon Majors – Wanda Age Group Qualifier. Make an appointment
with history and with your story. Rome is waiting for you and will run
with you for 42.195km, supporting you, embracing you. Dream, run,
have fun, get excited. Become a marathon runner in the Eternal City.
A route that is unmatched anywhere in the world, departure and arrival
at the Roman Forum, passing in front of the Vittoriano, in Piazza
Venezia, you will gaze upon the Circus Maximus, you will feel the
breeze of the Lungotevere and then again you will pass in front of
Castel Sant’Angelo, on Viale della Conciliazione with St. Peter’s
Basilica, the Foro Italico and the Mosque, Piazza del Popolo, Piazza di
Spagna with the famous Spanish Steps, Piazza Navona, Via del Corso.
Heart, head and legs. Yes, you are there, Rome is there!
The National Anthem, the Legionaries with their ancient armour at
your side and you who have chosen to be there. Yes, you are there.
Breathe. Live, run, walk, cry with joy, feel the chills running down your
arms, the sweat on your forehead, your legs pushing harder and
harder. The medal is there, at the Colosseum. It is yours. Rome
envelops you, embraces you, captures you, awaits you on 19 March
2023.
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HELLENIC TRAIN

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. Συγγρού & Πετμεζά 13, ΑΘΗΝΑ 11743
ΤΗΛ :2130121005
WEB:www.hellenictrain.gr
E-MAIL: passengers@hellenictrain.gr
Η Hellenic Train, μέλος του FS Group, του τρίτου μεγαλύτερου σιδηροδρομικού Ομίλου πανευρωπαϊκά, με γρήγορα νέα ηλεκτροκίνητα τρένα,
σύγχρονες υποδομές, διασφαλίζει την “πράσινη” και σύγχρονη επιλογή
μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.
Hellenic Train, member of FS Group, the third largest railway Group
in Europe, with new fast electric trains, modern infrastructure, ensures
the "green", modern choice of passenger and freight transport.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 2022

25

EKΘΕΤΕΣ / ΕΧΗΙBIΤORS
COMPANY NAME: HELLENIC TRAIN
ADDRESS: Syggrou Av. & 13 Petmeza str., ATHENS 11743
TEL NO:2130121005
WEB: :www.hellenictrain.gr
E-MAIL: passengers@hellenictrain.gr
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Σ.Δ.Υ.Π.)
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ΤΡΕΞΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ

WEB:www.trexe.gr
E-MAIL: info@trexe.gr
Από το 2013 «τρέχουμε μαζί» ανελλιπώς στον Αυθεντικό Μαραθώνιο
της Αθήνας γιατί όπως είχε αναφέρει ο Ρίκ Χόϊτ στον πατέρα του
«όταν τρέχω νοιώθω ότι η αναπηρία μου εξαφανίζεται»…
COMPANY NAME: Run With Me
WEB: www.trexe.gr
E-MAIL: info@trexe.gr
We have been «running together» every year since 2013 in the Athens
Authentic Marathon simply because Rick Hoyt had mentioned to his
father that his disability disappears when they run together…
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥ 109 – 111 ΑΘΗΝΑ, ΤΚ: 11743
ΤΗΛ : 2109765100
WEB: www.siga.gr
E-MAIL: info@siga.gr
Ο ΠΑ.ΣΥ.ΓΥ., φροντίζει για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών
του, τη διεκδίκηση, την προαγωγή των συμφερόντων του κλάδου και
την παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης προς τα μέλη του, καθώς και την
έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση τους.
PA.SY.GY., takes care of the development of relations between its
members, the assertion, the promotion of the interests of the sector
and the provision of all possible support to its members, as well as
valid and timely information.
COMPANY NAME: PANELLINIOS SYNDESMOS GYMNASTIRION
ADDRESS: DINOSTRATOY 109 – 111 ATHENS, PC: 11743
TEL NO:2109765100
WEB: : 2109765100
E-MAIL: info@siga.gr
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Amateur Sports Team in Athens – Athens Health Runner’ s Club
COMPANY NAME: ATHENS HEALTH RUNNERS CLUB
ADDRESS: 9-13 GRAVIAS ATHENS
TEL NO: 210 5245 403 & 210 3625 168
WEB: WWW SDIATHENS.GR
E-MAIL: info@sdiathens.gr
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AΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΛΛΗ 19, 15342, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
WEB: https://asap.org.gr/
E-MAIL: info@asap.org.gr
Το Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής (Α.Σ.Α.Π.) ιδρύθηκε στις 15
Μαϊου 2019. Διαθέτει Αγωνιστικό Τμήμα Στίβου, Αγωνιστικό Τμήμα Ποδηλασίας, Δρομείς Υγείας (Santa Running Team), Ποδηλάτες Μεγάλων
Αποστάσεων (Santa Cycling Team), Διαθλητές και Τριαθλητές.
Santa Athletic Club was founded in 15th of May 2019. It consists of
Track and Field and Cycling Departments and amateur Running Team
(Santa Running Team) and Cycling Team (Randonneurs).
COMPANY NAME: SANTA ATHLETIC CLUB
ADDRESS: 19, DIMITRIOU RALLI STREET, 15342, AGIA PARASKEVI
TEL NO:6944897767
WEB: https://asap.org.gr/
E-MAIL: info@asap.org.gr
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ΕΟΣΛΜΑ-Υ

Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού ΑθλητισμούΥπεραποστάσεων
info@eoslmay.org
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ΟΑΣΑ

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΓΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΓΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΔΥΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΡΑΒΙΑΣ 9-13 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ :210 5245403 & 210 3625168
WEB: WWW SDIATHENS.GR
E-MAIL: info@sdiathens.gr
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αθήνας, είναι ο πρώτος Σύλλογος Δρομέων
που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1981. Μέλη του είναι Δρομείς μικρών,
μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων δρόμου. Μήνυμά του είναι ΄ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ΄
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Μέσα από τις αγωνιστικές, πολιτιστικές και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αθήνας προσπαθεί να διαδώσει με
κάθε νόμιμο μέσο τον Λαϊκό Μαζικό Αθλητισμό (Λ.Μ.Α.)

ΟΠΑΠ MARATHON EXPO
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Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών, 26334
ΤΗΛ : 2610 367 600
WEB: www.eap.gr
E-MAIL:info@eap.gr
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι το μοναδικό δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας που προσφέρει εδώ και σχεδόν 30 χρόνια προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές αποκλειστικά Εξ Αποστάσεως, χωρίς
δέσμευση χώρου και χρόνου!

EKΘΕΤΕΣ / ΕΧΗΙBIΤORS
COMPANY NAME: Hellenic Open University
ADDRESS: Parodos Aristotelous 18, Perivola Patron, 26334
TEL NO:2610 367 600
WEB: www.eap.gr
E-MAIL: info@eap.gr
The Hellenic Open University is the only public University in the country
that has been offering undergraduate and postgraduate studies
exclusively via distance learning for almost 30 years, without
commitment of space and time!
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Dromikanea.gr

Dromikanea.gr
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Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων με δραστηριότητες
στον χώρο του μαζικού αθλητισμού και του κινήματος του Μαραθωνίου
Δρόμου για την ανάδειξη και διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομίας και του ιστορικού τόπου μας.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ,ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 95 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΤΗΛ:2294098696
WEB: www.telmissos.gr
E-MAIL: info@telmissos.gr
Α.P.C. TELMISSOS MARATHON
Marathon Athletic Cultural Association with activities in the area of
classic sport and the Marathon Road
ADDRESS: MARATHONOS AV. 95
TEL NO: 22940 98696
WEB: www.telmissos.gr
E-MAIL: info@telmissos.gr
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ P.A.D.A - ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ P.A.D.A – ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
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ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΡΑΗ 2 ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ :2105317826
WEB: www.apollonrunners club.gr
E-MAIL: info@apollonrunnersclub.gr
COMPANY NAME: APS APPOLON WEST ATTICA
ADDRESS: KORAI 2 EGALEO
TEL:2105317826
WEB: www.apollonrunners club.gr
E-MAIL: info@apollonrunnersclub.gr
O ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ ιδρύθηκε το 1997 είναι δρομικός σύλλογος
και ασχολείται με τον λαϊκό μαζικό αθλητισμό . Είναι από τους μεγαλύτερους συλλόγους και διοργανώνει 10-12 αγώνες ετησίως και κάνει
πολλά ταξίδια σε διάφορους αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικο .Εχει
παράλληλα και πολιτιστική δράση. Συμμετέχει συνεχώς στον μαραθώνιο
της Αθήνας με την μεγαλύτερη συμμετοχή αθλητών από τους υπολοίπους δρομικούς συλλόγους .
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 83 – ΙΛΙΟΝ
2102614705
JOHN@ROMVOS.GR

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 2022
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