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H μεγάλη αυτή διοργάνωση, θα ανταποκρίνεται στα
πρότυπα των μεγαλύτερων εκθέσεων αθλητισμού,
αθλητικής δραστηριότητας και υγείας και θα απο-
τελέσει το νέο θεσμό μετά την ERGO Marathon
Expo και σταθερό σημείο συνάντησης του πιο δυ-
ναμικού καταναλωτικού κοινού και των επαγγελμα-
τιών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του αθλη-
τισμού & fitness.
Με τη συμμετοχή τόσο των leaders και των κατα-
ξιωμένων brands όσο και των νέων παιχτών της
αγοράς, θα παρουσιαστούν με πρωτοτυπία και απο-
τελεσματικότητα τα σύγχρονα sports trends σε: 
• αθλητική ένδυση & υπόδηση
• board & extreme sports
• όργανα γυμναστικής
• ποδηλασία
• αθλητικό τουρισμό
• εξοπλισμό αθλητικών εγκαταστάσεων
• εξοπλισμό αθλητικών σωματείων
• fitness, wellness
• υγεία και διατροφή 
• αξεσουάρ 

Ευχαριστούμε τους περισσότερους απο 200.000
καταναλωτές που αποδέχτηκαν με πρωτοφανή εν-
θουσιασμό την πρόσκληση μας όλα αυτά τα χρόνια,
τους περίπου 280 εκθέτες που μας υποστήριξαν
με την παρουσία τους για την προώθηση των προ-
ιόντων και υπηρεσιών τους και τους 15.000 επαγ-
γελματίες & επισκέπτες που μας επέλεξαν για την
ενημέρωσή τους. 

Γνωρίζουμε καλά οτι η επιτυχία των προηγούμενων
ετών δημιουργεί νέες, ακόμη μεγαλύτερες απαιτήσεις
και προσδοκίες τόσο για τους επισκέπτες όσο και
για τους εκθέτες. 

Μπορούμε όμως να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι
εκθέσεις Sports Show και Half Marathon Expo θα
αποτελέσουν και πάλι το σημείο αναφοράς για
όλους όσους λατρεύουν τον αθλητισμό και τα
sports, συνεχίζοντας την παράδοση που έχουμε
ήδη δημιουργήσει.   

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, 

Με εκτίμηση,
Ε.Χαραλάμπους – Γ.Χρυσοσπάθης – Ε.Λυμπερόπουλος

Σας καλωσορίζουμε στην 12η Sports Show και η 3η Half Marathon Expo!

Με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης απέναντι στους δεκάδες χιλιάδες καταναλωτές που μας επισκέφτηκαν
τα τελευταία χρόνια αλλά και προς εσάς, τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που μας τίμησαν με τη
συμμετοχή τους, σας καλωσορίζουμε στη νέα μεγάλη αθλητική έκθεση Sports Show παράλληλα με την
έκθεση του Ημιμαραθωνίου Αθήνας Half Marathon Expo. 

Δύο μεγάλες εκθέσεις ενώνουν τις δυνάμεις τους στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας

Η μεγάλη έκθεση Αθλητισμού
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● ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ

• Γιατί το 41% του πληθυσμού κάνει συστηματική άσκηση

• Γιατί το 24% του πληθυσμού γυμνάζεται 1-4 φορές την εβδομάδα

• Γιατί το 8% του πληθυσμού γυμνάζεται 5 φόρες την εβδομάδα

• Γιατί το 14% του πληθυσμού διατηρεί τρέχουσα συνδρομή σε γυμναστήριο

• Γιατί ο αθλητισμός δεν αποτελεί πλέον μόνο μόδα αλλά αναγκαιότητα στην
καθημερινότητα του πιο νεανικού και με υψηλή καταναλωτική ικανότητα
κοινού.

• Γιατί οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αθλητισμού
(αθλητικά σωματεία, γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα, αθλητικά καταστήματα,
ξενοδοχεία, αθλητικά κέντρα, φυσικοθεραπευτήρια κλπ) θα βρουν συγ-
κεντρωμένες τις μεγαλύτερες εταιρίες από την ελληνική και διεθνή
αγορά προκειμένου να καλύψουν τις
ανάγκες τους.

Πηγή: 
Έρευνα που πραγματοποιήθηκε
σε 28 κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης

Γιατί SPORTS SHOW



● ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ

Γιατί ΗΑLF MARATHON

• Γιατί τα τελευταία χρόνια ο ΣΕΓΑΣ και ο Δήμος Αθηναίων έχουν ενώσει

τις δυνάμεις και τις προσπάθειές τους, συνδιοργανώνοντας με μοναδικό

τρόπο ένα μαζικό αθλητικό γεγονός στο κέντρο της πόλης. 

• Γιατί η απήχηση και η γοητεία του Ημιμαραθωνίου Αθήνας, ενός αγώνα για

όλους στο κέντρο της πόλης, έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας. Απλοί δρο-

μείς αλλά και οργανωμένοι φορείς από διάφορες χώρες του κόσμου σχεδιάζουν

ήδη τη συμμετοχή τους στον 5ο Ημιμαραθώνιο Αθήνας που θα διεξαχθεί στις

20 Μαρτίου 2017.

• Γιατί ο Ημιμαραθώνιος Αθήνας έχει ήδη μετατραπεί σε ένα μεγάλο εθνικό,

πολιτιστικό, τουριστικό και αθλητικό γεγονός, το οποίο απευθύνεται σε

όλους τους πολίτες όχι μόνο της πόλης αλλά και ολόκληρης της χώρας

μέσα από τους διαφορετικούς αγώνες δρόμου που περιλαμβάνει (Ημι-

μαραθώνιος, Αγώνας Δρόμου 5χλμ, Αγώνας Δρόμου 3χλμ, Αγώνας για

ΑΜΕΑ).

• Γιατί θα έχει περισσότερους απο 20.000 δρομείς που θα μας επι-

σκεφτούν.
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l Αθλητική Ένδυση & Υπόδηση 

l Αθλητικά Είδη & Αξεσουάρ 

l Όργανα Γυμναστικής 

l Board Sports -Extreme Sports

l Outdoor δραστηριότητες 

l Αθλητικός Εξοπλισμός

l Μπουτίκ Ομάδων 

l Χλοοτάπητες

l Κερκίδες 

l Υποδομες Γηπέδων 

l Κατασκευαστικές Εταιρίες 

l Γυμναστήρια 

l Ακαδημίες 

l Αθλητική Διατροφή 

l Αναζωογονητικά ποτά 

● KATHΓΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Τι ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ

● ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Πρόσβαση σε περισσότερους από 40.000 κατα-
ναλωτές των πιο δυναμικών target groups με το
χαμηλότερο δυνατό κόστος.
• Άμεση επαφή με περισσότερους απο 10.000
επαγγελματίες του κλάδου.
• Ανάπτυξη πωλήσεων, διεύρυνση πελατολογίου
και επικοινωνία με νέους δυνητικού πελάτες της
επιχείρησης.
• Δυνατότητα δημιουργίας αξιόπιστης βάσης δεδο-
μένων καταναλωτών και υποψηφίων πελατών. 
• Ιδανική ευκαιρία τόσο για το λανσάρισμα
νέων προιόντων και υπηρεσιών όσο και

για την βελτίωση του εταιρικού brand profile. 
• Προβολή των προϊόντων – υπηρεσιών στους
opinion makers (media, δημοσιογράφους,
κλπ).
• Άνοιγμα νέων αγορών πέραν των πα-
ραδοσιακών καναλιών διανομής
της επιχείρησης.
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● ΠOTE KAI ΠΟΥ

● ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η εταιρία μας δίνει ύψιστη σημασία
στην προβολή της έκθεσης, σχεδιά-
ζοντας και υλοποιώντας ένα ολοκλη-
ρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας
για την γνωστοποίηση της έκθεσης
στους επαγγελματίες του κλάδου
αλλά και στο ευρύ κοινό. 
Συγκεκριμένα, το διαφημιστικό
πρόγραμμα  περιλαμβάνει: 
• Μέσα Μαζικής Ενημέρω-
σης: 
Τηλεόραση, ραδιόφωνο,
έντυπη διαφή-
μιση.

• Outdoor  Διαφήμιση: 
Διαφημιστικά λάβαρα, πανό, αφίσες.
• Web & Social: 
Web Banners, Google AdWords, Face-
book, Twitter, Instagram, Youtube.
• Below The Line Ενέργειες: 
Δελτία Τύπου σε δημοσιογράφους και
συντάκτες ειδικού αλλά και γενικού εν-
διαφέροντος, αποστολή προσκλήσεων
και newsletters, promotion, on the road
προωθητικές ενέργειες.

Εκθεσιακό Kέντρο HELEXPO MAROUSSI

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 
& ώρα 13:00.

Επίσημα ΕΓΚΑΙΝΙΑ
Πέμπτη 16/03: 13:00 – 20:00
Παρασκεύη 17/03: 11:00 – 20:00
Σαββατο 18/03: 10:00 – 20:00
Κυριακή 19/03: 10:00 – 20:00

Ωράριο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

• Το Εκθεσιακό Κέντρο με τη μεγαλύτερη ευκολία πρόσβασης στην Αττική.
• Στην καρδιά της επιχειρηματικής Αθήνας στο Μαρούσι.

• Άνετο Parking.
• Εξαιρετικές υπηρεσίες υποδομής.

• Λειτουργικοί χώροι που θα φιλοξενήσουν παράλληλες εκδηλώσεις.
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● ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΔΟΜΗ
Στην τιμή ενοικίασης περιλαμβάνονται:
l Μελαμίνη του 1 μέτρου με κολονάκια 

αλουμινίου ύψους 2,50μ
l Ψευδοροφή με τραβέρσες αλουμινίου 
l Μοκέτα δαπέδου ενιαίου χρώματος για όλους
l Φωτισμός spot των 100W/3τ.μ.
l Μία πρίζα 220V/50τ.μ.
l Μετόπη ύψους 15 εκ. και μήκους 30 εκ. 

με την επωνυμία της εταιρίας 
και τον αριθμό του περιπτέρου

l Προσκλήσεις για εμπορικούς επισκέπτες
l Κάρτες ελευθέρας εισόδου
l Κάρτες parking
l Εγγραφή στον κατάλογο εκθετών

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΜΕ ΔΟΜΗ 
120 ευρώ/m2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΔΟΜΗ
Στην τιμή ενοικίασης περιλαμβάνονται:
l Ίχνος εδάφους
l Προσκλήσεις για εμπορικούς επισκέπτες
l Κάρτες ελευθέρας εισόδου
l Κάρτες parking
l Εγγραφή στον κατάλογο εκθετών

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΔΟΜΗ 
100 ευρώ/m2

Με την υπογραφή του Συμβολαίου Συμμετοχής καταβάλλεται το 40%
του συνολικού ποσού σε μετρητά ή με επιταγή λήξεως έως τις 
28 Φεβρουαρίου 2017. 

Το υπόλοιπο 60% καταβάλλεται 25 ημέρες πριν από την έναρξη της
έκθεσης με επιταγή λήξεως έως 31 Μαΐου 2017.

Προδιαγραφές Περιπτέρων

Οικονομικός Διακανονισμός




