
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2) 

 

ERGO Marathon Expo 2018 

Η ετήσια διεθνής Έκθεση αθλητισμού που συνοδεύει τον Αυθεντικό Μαραθώνιο, 

επιστρέφει τον Νοέμβριο ανανεωμένη!  

 

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου - Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018  

Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου (πρώην Tae Kwon Do) 

 

 

Η ERGO Marathon Expo, η μεγαλύτερη εγχώρια Έκθεση στον κλάδο του Αθλητισμού, της             

Διατροφής, της Υγείας και του Αθλητικού Τουρισμού, θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο            

Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου (πρώην Tae Kwon Do), από την Πέμπτη 8 έως και το Σάββατο 10                

Νοεμβρίου 2018, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Πρόκειται για τη σημαντικότερη εμπορική             

Έκθεση, αφιερωμένη στον αθλητισμό, που συνοδεύει με τεράστια επιτυχία τον Μαραθώνιο           

Αθήνας, έναν παγκόσμιο θεσμό που πέρα από τον αθλητικό του χαρακτήρα, διακρίνεται για την              

πολιτιστική του διάσταση και το 2018 θα διεξαχθεί για 36η φορά.  

 

Η ERGO Marathon Expo, συνίσταται σε μία από τις μεγαλύτερες θεματικές συναντήσεις για τους              

λάτρεις του αθλητισμού. Οι επισκέπτες της Έκθεσης θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις               

τάσεις των συναφών κλάδων, όπως για την αθλητική ένδυση και υπόδηση, τα gadgets και τα               

αξεσουάρ, τα προϊόντα και τις παροχές στην υπηρεσία του αθλητισμού, του fitness και             

του wellness, ενώ παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τις            

τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο του αθλητικού τουρισμού. Η ERGO Marathon Expo, εδώ και             

11 χρόνια συγκεντρώνει στο χώρο διεξαγωγής της τους σημαντικότερους παγκοσμίως leaders και            

stakeholders του αθλητικού τομέα, επισφραγίζοντας τον πολυσχιδή της χαρακτήρα που αφορά τόσο            

τη σωματική, όσο και την πνευματική υγεία και ευεξία. 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως η ERGO Marathon Expo, συμπεριλαμβάνοντας στο δυναμικό της τις             

κορυφαίες εταιρείες αθλητισμού, προσελκύει κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών,           

δρομέων, ενδιαφερόμενων αλλά και εκθετών, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό. Το               

2017 έδωσαν το παρόν πάνω από 72.000 επισκέπτες απ' όλο τον κόσμο και φιλοξενήθηκαν              

επιτυχημένα στο χώρο της Έκθεσης πάνω από 160 εκθέτες. 

 

Στόχος της οργανωτικής ομάδας και της παραγωγής είναι η πραγματοποίηση μιας αθλητικής,            

διαδραστικής εμπειρίας για τον επισκέπτη. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης θα διεξαχθούν πληθώρα             

παράλληλων εκδηλώσεων αθλητικού ενδιαφέροντος όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια, δράσεις στο         

πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και πολλαπλά δρώμενα ψυχαγωγικού χαρακτήρα με           

αθλητικό πρόσημο για μικρούς και μεγάλους.  

 

Η ERGO Marathon Expo 2018 διοργανώνεται από το ΣΕΓΑΣ, με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια             

Αττικής. Η παραγωγή της Έκθεσης πραγματοποιείται από την εταιρεία Be - Best, που             

χαρακτηρίζεται για την πολυετή εμπειρία της στη διοργάνωση θεματικών εκθέσεων, συνεδρίων και            

εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται κάποιες από τις μεγαλύτερες σε επισκεψιμότητα           

εκθέσεις της χώρας.  

 

 Μη χάσετε την Έκθεση του Αυθεντικού Μαραθωνίου! Γίνετε μέρος της παγκόσμιας 

γιορτής του αθλητισμού και γνωρίστε πρώτοι όλες τις νέες τάσεις στο χώρο του 

αθλητισμού, του fitness και του wellness. 

 


