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SKECHERS PERFORMANCE (ΤΟP TRENDS AE)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 54, Τ.Κ: 166 73
ΒΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ : 210 9689120
WEB: www.skechers.gr
E-MAIL: info@toptrends.gr
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SAUCONY (VETO S.A.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ 12 , ΤΑΥΡΟΣ 17778
ΤΗΛ: 2104839480
WEB: saucony.veto.gr
E-MAIL: info@veto.gr

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 elite
αθλητές όπως τον πρωταθλητή και νικητή του μαραθωνίου της Βοστώνης Meb Keflezighi και τον elite runner Ed Cheserek και πολλούς άλλους. Μεταξύ της μεγάλης συλλογής παπουτσιών running γνωρίστε και
δοκιμάστε τo GO RUN SPEED ELITE, GO RUN RAZOR EXCESS, GO RUN
RAZON+, GO RUN RIDE 9, GO RUN MAXROAD 5, GO RUN 8 BIONIC.

Η Saucony, με έτος ίδρυσης το 1898, ιδρύθηκε στις όχθες του ομώνυμου
ποταμού στην Πενσυλβάνια. Στη Saucony υπάρχουμε και λειτουργούμε
αποκλειστικά για τους δρομείς. Είναι αυτοί που αποτελούν την έμπνευση
μας, την πηγή κάθε καινοτομίας μας. Οι δρομείς και οι ανάγκες τους μας
κάνουν και γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των νέων προϊόντων μας. Είναι
ο λόγος για να παραμένουμε διαρκώς ανταγωνιστικοί, ειλικρινείς και
πάντα διψασμένοι για νέες κατακτήσεις. Στη Saucony, πιστεύουμε ότι
μια καλή μέρα είναι η μέρα που πάμε εμείς για τρέξιμο. Όμως γνωρίζουμε ότι μια ΥΠΕΡΟΧΗ μέρα είναι εκείνη που εμπνέουμε και κάποιον
άλλο να τρέξει.

SKECHERS ( TOP TRENDS SA)
ADDRESS: 54 ,VOULIAGMENIS AVE., 166 73
VOULA ATHENS GREECE
TEL NO:+30 210 9689120
WEB: www.skechers.gr
E-MAIL: info@toptrends.gr

SAUCONY
ADDRESS: 25TH MARCH 12, TAVROS. 17778
TEL NO: 2104839480
WEB: saucony.veto.gr
E-MAIL: info@veto.gr

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, the elite runner Ed Cheserek and
many others. Among the large collection of running shoes meet and
try GO RUN SPEED ELITE, GO RUN RAZOR EXCESS, GO RUN RAZON+,
GO RUN RIDE 9, GO RUN MAXROAD 5, GO RUN 8 BIONIC.
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RUNNER STORE ( VETO S.A.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37Α ΜΑΡΟΥΣΙ 15123 GOLDEN HALL
ΤΗΛ :2106811770
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: 2106811770
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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HALF MARATHON EXPO

Saucony is the oldest brand in running founded in 1898 and origins
from the banks of the river Saucony Pennsylvania. At Saucony, we
exist for runners. Runners inspire us, bring us new ideas, force us to
be better. They drive our design and engineering. They keep us competitive. They keep us hungry. They keep us honest. Whether it’s in a
conference room or out on a lunchtime run, we’re constantly talking
about and arguing about our sport, runners and the products that fuel
them. We love our products and we run in everything we make. This
focus and passion fuels us as we strive to create the best running
shoes and apparel on the planet. We leave work each day knowing
we’ve done everything to make runners’ lives just a little bit better. At
Saucony, a good day is when we get to run. A great day is when we
inspire someone else to run.
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COROS (VETO S.A.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 12, ΤΑΥΡΟΣ.
ΤΗΛ : 210-4839480
WEB: coros.veto.gr
E-MAIL: info@veto.gr
Η COROS είναι μια εταιρεία παγκοσμίως γνωστή και διακεκριμένη για
την ποικιλία της σε ρολόγια και αξεσουάρ τρεξίματος. Ειδικεύεται σε
προϊόντα τεχνολογίας αθλητικών επιδόσεων που βοηθάνε τους αθλητές
να προπονούνται και να προετοιμάζονται για να είναι οι καλύτεροι. Τα
εξειδικευμένα προϊόντα αυτά προσφέρουν έναν αξεπέραστο συνδυασμό
σοβαρών δυνατοτήτων γυμναστικής, απλής χρηστικότητας και τιμής απόδοσης. 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. Στο επίκεντρο της COROS βρίσκεται η προηγμένη τεχνολογία μαζί με την αποτελεσματική και διαισθητική εμπειρία
για τους χρήστες μας. Τα προϊόντα COROS έχουν σχεδιαστεί, δοκιμαστεί
και τελειοποιηθεί από έμπειρους αθλητές που αγαπάνε την καινοτομία
και έχουν σπάσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ

EKΘΕΤΕΣ / ΕΧΗΙBIΤORS
COROS
ADDRESS: 25is MARTIOU 12, TAVROS
TEL NO: (+30) 210-4839480
WEB: coros.veto.gr
E-MAIL: info@veto.gr
COROS is a sports performance company known for its wide variety
in running smart watches and sports accessories. The brand specializes in high quality sports performance technology products that help
athletes train to be the best. These specialized products offer a combination of simple usability, performance value and a range of fitness
features. For COROS it’s all about 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. Advanced technology with
an efficient and intuitive user experience is at our core. When you use
a COROS product, you know you are getting a tool that has been designed, tested and perfected for the athlete, by the athlete. COROS
users have set World Records and been to the highest point on earth,
pushing our products to the extremes.
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INTERSPORT The Heart of Sport

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σωρού 18-20
ΤΗΛ : .210-2806060
WEB: INTERSPORT - The Heart of Sport
Η INTERSPORT Athletics ανήκει στον όμιλο FOURLIS και δραστηριοποιείται από το 2000 στην ελληνική αγορά με 51 καταστήματα. Η INTERSPORT, παγκοσμίως, είναι ο απόλυτος προορισμός για αγορές
αθλητικών ειδών.
INTERSPORT The Heart of Sport
ADDRESS: SOROU 18-20
TEL NO: 210-2806060
WEB: INTERSPORT - The Heart of Sport
Intersport Athletics belongs to the Fourlis group and has been active
since 2000 in the Greek market with 51 stores. Intersport is the ultimate destination for sportswear worldwide.
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1MATION (ιμάτιον)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σοφοκλέους 165 Καλλιθέα 17673, Αθήνα
ΤΗΛ: 210 9599766
Δρομικός & αθλητικός εξοπλισμός
Υποστήριξη Αθλητικών διοργανώσεων
1MATION (i-ma-tee-on)
ADDRESS 165 Sofokleous Str. Kallithea 17673, Athens, GR
TEL NO: +30 210 9599 766
Sports gear specialists
Sports events facilitators
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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.
SportAdore – Luanvi Hellas
ADDRESS: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
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.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 156
ΤΗΛ: 210-6436378
WEB: www.GUenergy.gr
E-MAIL: info@GUenergy.gr
COMPANY NAME:GU ENERGY GREECE
ADDRESS: 156, ALEXANDRAS AVENUE
TEL NO: +30-210-6436378
WEB: www.GUenergy.gr
E-MAIL: info@GUenergy.gr
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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

X-TREME STORES A.E.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ.Κούπι 34, 19400, Κορωπί
ΤΗΛ: 210-6620921
WEB: www.xtr.gr
E-MAIL: info@xtr.gr
Η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία Fitness με 54 καταστήματα σε Ελλάδα
& Κύπρο. Από το 2000, τα X-TREME STORES προσφέρουν τα πιο ποιοτικά, ασφαλή και αποτελεσματικά προϊόντα εκγύμνασης και συμπληρώματα διατροφής.
X-TREME STORE S.A.
ADDRESS: 34 KOUPI AVENUE
PC: 19400 CITY: 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 efficient workout products and nutritional supplements.
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SportAdore – Luanvi Hellas

GU ENERGY GREECE

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

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 2021
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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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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, την τεχνολογία υδρογέλης,
δημιουργήσαμε συμπληρώματα ενέργειας υδατανθράκων από φυσικά
συστατικά που δεν επιβαρύνουν το στομάχι. Τα τελευταία χρόνια υποστηρίζουμε τους καλύτερους μαραθωνοδρόμους αλλά και κορυφαίους
αθλητές παγκοσμίως.
COMPANY NAME: 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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DIGITAL TRACER ELECTRONICS AE- GARMIN

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, ΑΛΙΜΟΣ, 17455
ΤΗΛ : 210 9840144
WEB: www.garmin.gr
E-MAIL: info@tracer.gr
Η Digital Tracer Electronics αντιπροσωπεύει τα προϊόντα Garmin στην
Ελλάδα. Κατασκευασμένα μέσα για τη ζωή έξω, τα προϊόντα της Garmin
έχουν φέρει επανάσταση στη ζωή των αθλητών, στους λάτρεις της περιπέτειας και των φυσιολατρών ανά τον κόσμο.
DIGITAL TRACER ELECTRONICS AE - GARMIN
ADDRESS: 10 POSEIDONOS AVENUE ALIMOS, 17455
TEL NO: +302109840144
WEB: www.garmin.gr
E-MAIL: info@tracer.gr
Digital Tracer Electronics is the exclusive distributor of Garmin products in Greece. Garmin products were made for outdoor living and
have revolutionized the lives of athletes, adventurers and nature lovers
around the world.
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THERABODY / 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 στις τεχνολογίες αποθεραπείας και ευεξίας με καινοτόμες λύσεις για όλους.
ΤHERABODY / Ostracon
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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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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ORAMA OPTICS

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ.ΦΛΕΜΙΝΓΚ 1, 18 120 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ
ΤΗΛ : 210 48 29 504
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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ΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ‘ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΧΕΛΜΟΣ’

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΑΝΩ ΛΟΥΣΟΙ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
WEB: https://melihelmos.gr/
E-MAIL: info@melohelmos.gr , melihelmos@gmail.com
SOUKAS NIKOLAOS ‘MELISSOKOMIA HELMOS’
ADDRESS:ANO LOUSOI-KALAVRYTA
WEB: https://melihelmos.gr/
E-MAIL: info@melihelmos.gr , melihelmos@gmail.com

EKΘΕΤΕΣ / ΕΧΗΙBIΤORS
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ALL ABOUT RUNNING

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ, 11141
WEB: www.runnermagazine.gr
ALL ABOUT RUNNING
ADDRESS: 5 LASKARATOU, PC: 11141, ATHENS
WEB: www.runnermagazine.gr
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Σ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ - ABOUTNET

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΟΝΑΤΑ 2, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ : 2112002000
WEB: aboutnet.gr
E-MAIL: info@aboutnet.gr

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/
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Blackmile

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κώστα Βάρναλη 11, Χαλάνδρι, Αττική
ΤΗΛ : +302130407667
WEB: www.blackmile.eu
E-MAIL: info@blackmile.eu

Η εταιρεία ABOUTNET από το 2000 ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών
internet. Συγκεκριμένα, με την κατασκευή ιστοσελίδων, την διαφήμιση
και προώθησή τους.

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.

ABOUTNET
ADDRESS: STYLIANOU GONATA 2 PERISTERI
TEL NO: 2112002000
WEB: aboutnet.gr
E-MAIL: info@aboutnet.gr

Blackmile
ADDRESS: Kosta Varnali 11, Halandri, Attica, Greece
TEL NO: +302130407667
WEB: www.blackmile.eu
E-MAIL: info@blackmile.eu

ABOUTNET company since 2000 provides internet services. Specifically, with the construction of websites, their advertising and promotion.

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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STUDIO ONE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 403 – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,16346
ΤΗΛ : 2109957014
WEB: https://studioone.gr/
STUDIO ONE
ADDRESS: 403 VOULIAGMENIS AVN, PC:16346, ILIOUPOLI
TEL NO: 2109957014
WEB: https://studioone.gr/
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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 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.
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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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ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ 22, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17674
ΤΗΛ: 2109578388
WEB: www.kallithearun.gr
E-MAIL: filathlitikoskallitheas@gmail.com
FILATHLITIKOS SYLLOGOS KALLITHEAS
ADDRESS: 22 NAVARCHOU VOTSI PC:17674 KALLITHEA
TEL NO: 2109578388
WEB: www.kallithearun.gr
E-MAIL: filathlitikoskallitheas@gmail.com
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BRIGHT MEDIA Editions

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πεντέλης 11 Μαρούσι
ΤΗΛ : 216 9003045 / 211 7704454
WEB: www.irunmag.gr
E-MAIL: info@irunmag.gr
To iRun ...and i am free! (για τους φίλους του, απλά, "iRun") 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.
"Τρέχουμε, ζούμε και μετά γράφουμε" είναι το μότο 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!
BRIGHT MEDIA Editions
ADDRESS: Pentelis 11 Marousi
TEL NO: +30 2169003045
WEB: www.irunmag.gr
E-MAIL: info@irunmag.gr
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Δράκος ΙΚΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καλλιρόης 47
ΤΗΛ : 2109902382
WEB: www.drakosdigital.com
E-MAIL: sales@drakosdigital.com

8

HALF MARATHON EXPO

Η Drakos Digital είναι μια εταιρεία διανομής αθλητικών ειδών, lifestyle
και τεχνολογίας.
Τα brand μας:
• Aftershokz
• Skull Candy
• Happy Plugs
• Ogio
• Smartshake
• Smell Well
• Cosmo Connected
• Goal Zero
Drakos P.C
ADDRESS:Kallirois 47
TEL NO: 2109902382
WEB: : www.drakosdigital.com
E-MAIL: sales@drakosdigital.com
Drakos Digital is a distribution company of sporting, lifestyle, and technology goods. Our brands are:
Τα brand μας:
• Aftershokz
• Skull Candy
• Happy Plugs
• Ogio
• Smartshake
• Smell Well
• Cosmo Connected
• Goal Zero
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E-Z UP

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Λαυρίου 150, Παιανία 190 02
ΤΗΛ :210 6640999
WEB: https://ezup.g
E-MAIL: info@ezup.gr
E-Z UP
ADDRESS: 150 LAVRIOU AVN., PC: 19002, PAIANIA
TEL NO:210 6640999
WEB: https://ezup.gr
E-MAIL: info@ezup.gr
E-MAIL: sales@drakosdigital.com

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΟΟΣ - ∆ΙΑΑΤΡΟΦΗ
ΤΡΟΦΗ - ΥΓΕΙΑ
ΥΥΓΓΕΙΑ

10 -13/11/2021
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΦΑΛΗΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ TTAE
AE KWON DO)

w w w. m a r a t h o n e x p o. g r
ΟΡΓΓΑΝΩΣΗ

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΓΑΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

