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GARMIN-DIGITAL TRACER ELECTRONICS SA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 50
ΤΗΛ: 2105284873-4
WEB: www.opanda.gr
E-MAIL: athlisigiaolous@opanda.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10 ΑΛΙΜΟΣ 17455
ΤΗΛ: 2109840144
WEB: www.garmin.gr
E-MAIL: info@tracer.gr

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων είναι ένας ενεργός πυρήνας πολιτισμού, αθλητισμού και δημιουργικής μάθησης.
Προτεραιότητα για τον ΟΠΑΝΔΑ είναι η καθημερινή επαφή των πολιτών
με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τη δια βίου μάθηση, πυλώνες που
αποβλέπουν στην προσωπική καλλιέργεια και στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.

Η Digital Tracer Electronics είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της
Garmin στην Ελλάδα. Η Garmin αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές
που φέρνουν την επανάσταση στη ζωή των δρομέων, των ποδηλατών,
των τριαθλητών αλλά και όσων επιθυμούν να βελτιώσουν τη φυσική
τους κατάσταση και ευεξία.

ADDRESS: 50 AKADHMIAS Str
TEL NO:+30 2105284873-4
WEB: www.opanda.gr
E-MAIL: athlisigiaolous@opanda.gr
The Organization of Culture, Sports and Youth of the Municipality of
Athens is an active core of culture, sports and creative learning.
A priority for OPANDA is the daily contact of citizens with culture, sports
and lifelong learning, pillars aimed at personal cultivation and the creative use of their free time.
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Digital Tracer Electronics is the distributor of Garmin in Greece. Garmin
develops products and apps that revolutionize the life of runners, cyclists, triathletes and people who want to improve their fitness and
wellbeing.
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COROS

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 12, ΤΑΥΡΟΣ 17778.
ΤΗΛ: 210-4839480
WEB: coros.veto.gr
E-MAIL: info@veto.gr
Η COROS είναι μια εταιρεία παγκοσμίως γνωστή και διακεκριμένη για
τα ρολόγια και τα αξεσουάρ 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.
COROS
ADDRESS: 25TH MARTIOY 12, TAVROS 17778
TEL NO:210-4839480
WEB: coros.veto.gr
E-MAIL: info@veto.gr
COROS is a well-established performance sports technology company
that helps athletes train to be their best. For COROS it’s all about running, outdoors, mountains, and a passionate active lifestyle. We combine high-grade 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.
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GARMIN – DIGITAL TRACER ELECTRONICS SA
ADDRESS: 10 POSEIDONOS AVENUE ALIMOS 17455
TEL NO: +302109840133
WEB: ww.garmin.gr
E-MAIL: info@tracer.gr

HALF MARATHON EXPO

RUNNER STORE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37Α ΜΑΡΟΥΣΙ 15123, GOLDEN HALL.
ΤΗΛ : 210-6811770
WEB: runnerstore.gr
E-MAIL: info@runnerstore.gr
Το Runner Store είναι εξειδικευμένο κατάστημα για δρομείς που προσφέρει σε όλους τα κατάλληλα προϊόντα με στόχο να απογειώσουν την
υγεία, την αδρεναλίνη, τις εμπειρίες και τις επιδόσεις με τα καλύτερα
running και συναφή προϊόντα της αγοράς. Στο κατάστημά μας θα βρείτε
τα αγαπημένα σας παπούτσια, ρούχα και αξεσουάρ Saucony, Hoka, Adidas, Asics, Brooks, Salomon, Under Armour, FILA, Puma, Arena,
Babolat και πολλά ακόμη brand που θα γίνουν ο καλύτερος σύμμαχος
σας στο τρέξιμο, στο κολύμπι, στο τένις.
RUNNER STORE
ADDRESS: LEOF. KIFISIAS 37A MAROUSI 15123, GOLDEN HALL.
TEL NO:210-6811770
WEB: runnerstore.gr
E-MAIL: info@runnerstore.gr
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 your favorite brands, such as Saucony, Hoka, Adidas, Asics,
Brooks, Salomon, Under Armor, FILA, Puma, Arena, Babolat and many
more that will become your best ally in running, swimming and tennis.
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SAUCONY
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MZN HELLAS A.E.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 12, ΤΑΥΡΟΣ 17778.
ΤΗΛ : 210-4839480
WEB: saucony.veto.gr
E-MAIL: info@veto.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 22
ΤΗΛ : 2106855220
WEB: www.mzn.gr
E-MAIL: customerservice@mzn.gr

Η Saucony ιδρύθηκε to 1898 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.

Η Mizuno εδώ και 116 χρόνια πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια αγορά
κατασκευάζοντας πρωτοποριακό αθλητικό εξοπλισμό, υποστηρίζοντας
την σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων μέσω της άθλησης και
των εξελιγμένων προϊόντων της.

SAUCONY
ADDRESS: 25TH MARTIOU 12, TAVROS 17778
TEL NO:210-4839480
WEB: saucony.veto.gr
E-MAIL: info@veto.gr
Saucony is the oldest running brand founded in 1898 on the banks of
the river Saucony in 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. 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.
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UNDER ARMOUR

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 96 - ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛ : 211 1088464
WEB: https://eshop.unlimitedsport.gr/
Η Under Armour χαίρει παγκόσμιας αναγνώρισης ως πρωτοπόρος σε
τεχνικά αθλητικά είδη ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ, ειδικά σχεδιασμένα για να διατηρούν τους επαγγελματίες και everyday athletes δροσερούς, στεγνούς και ανάλαφρους κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ή
προπόνησης. Αποστολή μας είναι να κάνουμε όλους τους αθλητές καλύτερους μέσω από το πάθος, το σχεδιασμό και το αδιάκοπο κυνήγι για
καινοτομία.

COMPANY NAME: MZN HELLAS A.E.
ADDRESS: TSAKALOF 22
TEL NO: 2106855220
WEB: www.mzn.gr
E-MAIL: customerservice@mzn.gr
Mizuno is dedicated to assisting every athlete as they journey through
the world of sports. With the constant desire to innovate and contribute
to society through the advancement of sports
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SPORTSWIND ΑΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 77
ΤΗΛ : 210 8986067
WEB: https: https://eshop.sportswind.gr/
Η PUMA είναι μια πολυεθνική εταιρεία που σχεδιάζει και κατασκευάζει
αθλητικά και casual υποδήματα, ρούχα και αξεσουάρ. Η Puma είναι ο
τρίτος μεγαλύτερος κατασκευαστής αθλητικών ειδών στον κόσμο. Η
PUMA διαθέτει, εκτός από εξοπλισμό απόδοσης και προϊόντα lifestyle.
Σε επίπεδο αθλητισμού, η PUMA συνεργάζεται με κορυφαίους αθλητές
όπως οι Neymar Jr, Antoine Griezmann, LaMelo Ball, Kyle Kuzma &
Molly Seidel.
COMPANY NAME: SPORTSWIND SA
ADDRESS: 77, POSEIDONOS AVENUE, ALIMOS
TEL NO: 210 8986067
WEB: https://eshop.sportswind.gr/
PUMA is a multinational corporation that designs and manufactures
athletic and casual footwear, apparel and accessories. Puma is the
third largest sportswear manufacturer in the world. PUMA has, in addition to performance equipment, lifestyle products. At the level of
sports, PUMA collaborates with top athletes such as Neymar Jr, Antoine Griezmann, LaMelo Ball, Kyle Kuzma & Molly Seidel.

UNDER ARMOUR
ADDRESS: 96, Vouliagmenis Str.
TEL NO: 211 1088464
WEB: https://eshop.unlimitedsport.gr/
Under Armour is established and recognized as a pioneer in technical
sportswear, footwear and accessories, specifically designed to keep
professional and everyday athletes cool, dry and light during the race
or workout. Our Mission is to make all athletes better through passion,
design and relentless pursuit of innovation.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 2022
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SportAdore – Luanvi Hellas

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφόρος Βουλιαγμένης 299, Αθήνα 172 36
ΤΗΛ : 2130 888891
WEB: www.luanvi.gr www.sporτadore.gr
E-MAIL: info@luanvi.gr, info@sportadore.gr
Η SportAdore, αποκλειστικός διανομέας των premium brands: LUANVI,
CATERPY, WIND X-TREME, JOLUVI, και MOSCONI, παρέχει στους λάτρεις
του αθλητισμού τεχνικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας για κάθε αθλητική δραστηριότητα.
COMPANY NAME: SportAdore – Luanvi Hellas
ADDRESS: Vouliagmenis Av. 299, Athens 172 36
TEL NO:2130 888891
WEB: www.luanvi.gr www.sporτadore.gr
E-MAIL: info@luanvi.gr, info@sportadore.gr
SportAdore, the exclusive distributor of the premium brands LUANVI,
CATERPY, WIND X-TREME, JOLUVI, και MOSCONI, provides the Sport
Enthusiasts with Highly Technical and Top Quality Products for all sport
activities.
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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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HIGH 5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ 42 ΤΚ: 11476-ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 4942111
WEB: www.highfive.gr
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.
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HALF MARATHON EXPO

ADDRESS: 42, MITROPETROBA str. – PC: 11476 ATHENS
TEL: +30 210 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.

21

WEFIT

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πόντου 16, 16777 Ελληνικό
ΤΗΛ : 210 9600276
WEB: www.wefit.gr
E-MAIL: info@wefit.gr
WEFIT ADDRESS: 16 PONTOU STR. , 16777 ELLINIKO
TEL NO: +30 210 9600276
WEB: www.wefit.gr
E-MAIL: info@wefit.gr
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GU

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 156
ΤΚ: 11471
ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-6436378
WEB: www.GUenergy.gr
E-MAIL: info@GUenergy.gr
GU ENERGY GEL
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, αγώνων κολύμβησης ανοικτής
θάλασσας, αγώνων βουνού κ.ά. Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος η GU
Energy Greece είναι στην Έκθεση του Ημιμαραθωνίου 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.

EKΘΕΤΕΣ / ΕΧΗΙBIΤORS
ADDRESS:156, ALEXANDRAS AVENUE
PC: 11471
CITY: ATHENS
TEL: 210-6436378
WEB: www.GUenergy.gr
E-MAIL: 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, open
water swimming races, mountain races, etc. Like every year GU Energy Greece is attending the Athens Half 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

25

OSTRACON

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ριζούντος 2, 16777, Ελληνικό - Αττική
ΤΗΛ : 210 9631611
WEB: www.ostracon.gr/brand/therabody
E-MAIL: info@ostracon.gr
Η THERABODY αποτελεί την ηγέτιδα εταιρεία στιςτεχνολογίες αποθεραπείας και ευεξίας με καινοτόμες λύσεις για όλους.
ADDRESS: Rizountos 2, 16777, Elliniko - Attiki
TEL NO: +30 2109631611
WEB: www.ostracon.gr/brand/therabody
E-MAIL: info@ostracon.gr
THERABODY is leading the tech wellness space by creating cuttingedge products to provide natural wellness solutions for everyone.
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1MATION (Iμάτιον)

Σοφοκλέους 165 Καλλιθέα 17673, Αθήνα
ΤΗΛ: 210 9599766
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.

165 Sofokleous Str. Kallithea 17673, Athens, GR
TEL NO: +30 210 9599 766
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.
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CAME PHOTOGRAPHY

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 121, 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ :210-6847500
WEB: www.camephotography.gr
E-MAIL: c_apostolatos@hotmail.com
Η φωτογραφική εμπειρία στην came photography είναι μια συναρπαστική και διασκεδαστική περιπέτεια που όλοι απολαμβάνουν. Χρησιμοποιούμε την τεχνογνωσία μας για να δημιουργήσουμε φανταστικές
εικόνες που θα διηγηθούν την προσωπική σας ιστορία. Αφιερώνουμε
χρόνο για να γνωρίσουμε καλύτερα εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ώστε να κατανοήσουμε την προσωπικότητας της οικογένειάς σας.
CAME PHOTOGRAPHY
ADDRESS:AGIAS PARASKEVIS 121, 15234 HALANDRI
TEL NO:210-6847500
WEB: www.camephotography.gr
E-MAIL: c_apostolatos@hotmail.com
A came photography experience is an exciting, fun adventure everyone
will enjoy. We use our skills to create stunning images which convey
your story. We’ll take the time to get to know you and the people you
love most, so we can understand what makes your family who they
are.

32

ActionAid

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφόρος Μεσογείων 204 15561 Χολαργός
ΤΗΛ : 212 000 6300
WEB: actionaid.gr
E-MAIL: info.hellas@actionaid.org
Η ActionAid είναι μια ανεξάρτητη διεθνής οργάνωση της κοινωνίας των
πολιτών, που αγωνίζεται κατά της φτώχειας και της αδικίας στην Ελλάδα
και σε όλο τον κόσμο. Από το 1972 εκπαιδεύει ανθρώπους και στηρίζει
ολόκληρες κοινότητες για να διεκδικούν μια ζωή με αξιοπρέπεια και
έναν κόσμο πιο δίκαιο για όλες και όλους.
ActionAid
ADDRESS: Mesogeion Av. 204 15561 Cholargos
TEL NO: 212 000 6300
WEB: actionaid.gr
E-MAIL: info.hellas@actionaid.org
ActionAid is an independent international civil society organisation,
fighting poverty and injustice in Greece and all over the world. Since
1972 it has been training people and supporting their communities, so
that they can claim a life of dignity and a fairer world for all.
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24.7 FITNESSVAN

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ : 6943658582
E-MAIL: 24.7fitnessvan@gmail.com
Το fitness van αποτελεί την πραγματοποίηση μιας ιδέας που είχα πριν
απο πολύ καιρό και κατ΄ ουσία φέρνει ένα πλήρες γυμναστήριο στο σπίτι
του ενδιαφερομένου, αντί να χρειάζεται να ψάχνει ο ίδιος γυμναστήριο.
Ουσιαστικά, το βαν αυτό έχει σχεδιαστεί και εξοπλιστεί πλήρως με ποικίλα όργανα γυμναστικής με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί μία ολοκληρωμένη προπόνηση έως και τεσσάρων ατόμων
συγχρόνως τόσο σε εξωτερικούς, όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Στο
εξωτερικό του υπάρχουν δύο μονόζυγα, φώτα για νυχτερινές προπονήσεις, τέντα για προστασία από τον ήλιο και ειδικό πάτωμα γυμναστικής.
Τέλος, το fitness van -λόγω ακριβώς της φύσεώς του- έχει τη δυνατότητα
να ταξιδέψει σε διαφόρους προορισμούς όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και
του εξωτερικού.
24.7 FITNESS VAN
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ΑΜΚΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 229, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛ :2107546020
WEB: WWW.EXELIXIZOIS.ORG
E-MAIL: INFO@EXELIXIZOIS.ORG
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018 και απευθύνεται σε εφήβους (16-18 ετών) και νεαρούς ενήλικες (18-25 ετών) που διαβιούν ή
έχουν μεγαλώσει σε δομές κλειστής παιδικής προστασίας. Αποστολή του
φορέα είναι να συμβάλει στην ενδυνάμωση και ολιστική υποστήριξη του
παραπάνω πληθυσμού μέσα από έναν συνδυασμό προγραμμάτων (εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού, πρόσβασης στον πολιτισμό και τον αθλητισμό,
ημι-αυτονόμησης και αυτονόμησης).
NGO LIFE EVOLUTION
ADDRESS: 229, ANDREA SYNGROU AVE. N. SMIRNI
TEL NO: 2107546020
WEB: WWW.EXELIXIZOIS.ORG
E-MAIL: INFO@EXELIXIZOIS.ORG
EXELIXI ZOIS (LIFE EVOLUTION) was founded in March 2018 and is addressing adolescents (16-18 years old) and young adults (18-25 years
old) who live or have grown up in child protection institutions. The mission of the organisation is to contribute to the empowerment and holistic support of the above population through a combination of
programmes with respect to education, psychosocial empowerment,
vocational guidance, access to culture and sports, semi-autonomy and
autonomy activities).
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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!

6

HALF MARATHON EXPO

Nikos Polias L.P.
ADDRESS: Laskaratou 5, PO 11141, Athens
TEL NO: +30 211-1168240
WEB: www.runnermagazine.gr
E-MAIL: info@runnermagazine.gr
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!
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EZUP

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Λαυρίου 150, Παιανία 190 02
ΤΗΛ :210 6640999
WEB: https://ezup.g
E-MAIL: info@ezup.gr
Αυθεντικές Αμερικάνικες Πτυσσόμενες Τέντες Εκδηλώσεων
EZ UP
ADDRESS: 150 LAVRIOU AVN.,
PC: 19002, PAIANIA
TEL NO:210 6640999
WEB: https://ezup.gr
E-MAIL: info@ezup.gr
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STUDIO ONE

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 403 - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ: 2109700002
WEB: www.studioone.gr
E-MAIL: info@studioone.gr
• 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).
L. VOULIAGMENIS 403 - ILIOUPOLI
TEL NO: +30 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

EKΘΕΤΕΣ / ΕΧΗΙBIΤORS
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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.
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.
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BRIGHT MEDIA - ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ

Πεντέλης 11 Μαρούσι
ΤΗΛ: 216 9003045 / 211 7704454
WEB: www.irunmag.gr
E-MAIL: info@irunmag.gr
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
ADDRESS: Pentelis 11 Marousi
TEL NO: +30 2169003045
WEB: www.irunmag.gr
E-MAIL: info@irunmag.gr
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ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
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MDA ΕΛΛΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ : 45
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: MDA ΕΛΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΠΙΔΟΣ 6, 104 34 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ :2103616980-1
WEB: www.mdahellas.gr
E-MAIL: info@mdahellas.gr
Το MDA Ελλάς (Σωματείο για τη φροντίδα των ατόμων με νευρομυϊκές
παθήσεις) ξεκίνησε τη δράση του στη χώρα μας τον Ιανουάριο του 2000,
έχοντας την πεποίθηση ότι μια συντονισμένη προσπάθεια από πολλές
πλευρές, από την πολιτεία, τους ιδιωτικούς φορείς, αλλά και τους μεμονωμένους πολίτες, μπορεί να κάνει θαύματα.
MDA Hellas (Association for the Care and Welfare of those Afflicted
with Neuromuscular Disorders) started its action in our country in January 2000, believing that a coordinated effort by the state, the private
sector, as well as the individual citizens, can do miracles.
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TOP CYCLES

Βασ. Αλεξάνδρου 72, Περιστέρι 12134
ΤΗΛ: 210.5758915
WEB: www.topcycles.gr
E-MAIL: info@topcycles.gr
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
TOP CYCLES
ADDRESS: 72, Vas.Alexandrou Av. Peristeri 12134
TEL NO: +30.210 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
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X-TREME STORES A.E.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ναυάρχου Βότση 22 Καλλιθέα ΤΚ 17674
ΤΗΛ :2109578388
WEB: www.filkal.gr
E-MAIL: filathlitikoskallitheas@gmail.com

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. Κούπι 34, 19400 Κορωπί
ΤΗΛ : 2106620921
WEB: www.xtr.gr
E-MAIL: info@xtr.gr

Ο ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ, ιδρύθηκε
το 1991 και διατηρεί Τμήματα : ΣΤΙΒΟΥ – ΤΕΝΙΣ – ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ και ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ.
Διοργανώνει για το 2022 τους Αγώνες Δρόμου :
10/4 Kallithea run , 18/9 Kallithea Half Marathon
και 15/10 Kallithea Night Run .

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.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 2022
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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
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.
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MYOFIT (MAURTEN)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 43, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15343
ΤΗΛ: 210 6081215
WEB: www.myofit.gr
E-MAIL: info@myofit.gr
Στη Maurten η επιστήμη είναι μέρος της φύσης μας. Και το αντίστροφο!
Βασισμένοι σε μια αποκλειστική καινοτομία, τηντεχνολογία 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.
MYOFIT(MAURTEN)
ADDRESS: 43A CHRYS. TRAPEZOUNTOS
PC: 16777 CITY: ELLINIKO
TEL NO: 210 6081215
WEB: www.myofit.gr E-MAIL: info@myofit.gr
At Maurten science is part of our nature. And vice versa! Based on an
exclusive innovation, hydrogel technology, we have created carbohydrate energy supplements from natural ingredients that do not burden
the stomach. In recent years we have been supporting the best
marathon runners and top athletes in the world.
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FLEXSTORES
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NEW LIFE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χρυσ. Τραπεζούντος 43Α, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 16777, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ : 210 9689942
WEB: www.new-life.com.gr
E-MAIL: info@new-life.com.gr
NEW-LIFE ADDRESS: 43A CHRYS. TRAPEZOUNTOS
PC: 16777 CITY: ELLINIKO
TEL NO: 210 9689942
WEB: www.new-life.com.gr
E-MAIL: info@new-life.com.gr
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ROLYGREECE PC

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 6, 10562, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ : 210 3367210
WEB: www.rolygreece.com
E-MAIL: sales@rolygreece.com
Η RolyGreece είναι μεταπωλητής των προιόντων ROLY της Ισπανικής
GORFACTORY για την Ελλάδα και απευθύνεται σε εταιρείες ειδών ιματισμού και διαφημιστικές, διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων, χορηγούς και επαγγελματίες στην εκτύπωση.
ROLYGREECE PC
ADDRESS: 6 LEOCHAROUS STR, 10562, ATHENS
TEL NO: +30 210 3367210
WEB: www.rolygreece.com
E-MAIL: sales@rolygreece.com
RolyGreece is a ROLY products reseller of the Spanish GORFACTORY
for Greece and is addressed to clothing and advertising companies,
organizers of sports events, sponsors, and professionals in printing.
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ORAMA OPTICS

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 1 , Τ.Κ. 18454 , ΝΙΚΑΙΑ
ΤΗΛ : 211 0133008
WEB: www.flexstores.gr
E-MAIL: info@flexstores.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ.ΦΛΕΜΙΝΓΚ 1, 18 120 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ
ΤΗΛ : 210 48 29 504
WEB: www.oramaoptics.gr

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!

Τα καταστήματα οπτικών Orama Optics δραστηριοποιούνται στο χώρο
τα τελευταία 30 χρόνια. Πάντα δίπλα στους αθλητές προσφέ ροντας 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.

COMPANY NAME: FLEXSTORES
ADDRESS: ANAKREONTOS 1 , P.C. 18454 , NIKAIA
TEL NO: 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 !
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WEB: www.oramaoptics.gr
ORAMA OPTICS
ADDRESS: L. FLEMINGK 1, 18 120 AG.I.RENTIS
TEL NO: +30 210 48 29 504
WEB: www.oramaoptics.gr
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54

Blackmile

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κώστα Βάρναλη 11, Χαλάνδρι, 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 αξεσουάρ και ρούχων, ζήσε την Blackmile εμπειρία, σε κάθε σου
προσπάθεια και φτάσε στη μεγαλύτερη νίκη της ζωής σου.
COMPANY NAME: Blackmile
ADDRESS: Kosta Varnali 11, Halandri, Attica, Greece
TEL NO:+302106822921
WEB: www.blackmile.eu
E-MAIL: info@blackmile.eu
The new Greek funky sports brand has come not only to boost your
performance… but your style too. Discover the complete collection of
accessories and sports clothes, live the Blackmile experience, in every
effort of yours and reach the most glorious victory of your life.
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DimEl Cut

WEB: www.facebook.com/DimElCut/
E-MAIL: dimelcut@hotmail.com
FB: www.facebook.com/DimElCut/
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 πάρουνεπιτέλουςτη 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.
DimEl Cut
WEB: www.facebook.com/DimElCut/
E-MAIL: dimelcut@hotmail.com
FB: www.facebook.com/DimElCut/

ΑΜΙΣΤΙΜ ΑΕ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84-104 11 - ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
ΤΗΛ : 210- 3627393
WEB: amistim.gr
E-MAIL: amistimsales@gmail.com
Μέσα εκγύμνασης και φυσικής αποκατάστασης. (compex)
COMPANY NAME: amistim
ADDRESS: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84-104 11 - ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
WEB: amistim.gr
E-MAIL: amistimsales@gmail.com
Means of training and physical rehabilitation. (compex)
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JO’S UNIQUE HANDMADE JEWELS

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛ :6944.153213
WEB: www.jos.gr
E-MAIL: jos.business@hotmail.com
Χειροποίητα, custom-made, θεματικά κοσμήματα εμπνευσμένα από τον
αθλητισμό και τις τέχνες σε Ασήμι και Χρυσό με έμφαση στην ποιότητα
και το after-sales service.
JO’S UNIQUE HANDMADE JEWELS
ADDRESS:
TEL NO:6944.153213
WEB: www.jos.gr
E-MAIL: jos.business@hotmail.com
Handmade, custom-made, themed jewelry inspired by sports and arts
in Silver and Gold with emphasis on quality and after-sales service.
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