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Η adidas 
έδωσε το 
«παρών» στον 
300 Κλασικό 
Μαραθώνιο 
Αθηνών! 
Η adidas έδωσε και φέτος δυναµικά 

το «παρών» στο σηµαντικότερο 
δροµικό γεγονός της 

πόλης, τον 300 Κλασικό Μαραθώνιο 
Αθηνών, ως Επίσηµος 

Χορηγός της διοργάνωσης. 
Από τις 8 έως και τις 11 

Νοεµβρίου, σε ένα τετραήµερο 
επιτυχηµένων δραστηριοτήτων, 

καλωσόρισε χιλιάδες 
δροµείς και φίλους του Μαραθωνίου 

στη µεγαλύτερη γιορτή 
του κλασικού αθλητισµού, ενώ 
προµήθευσε και φέτος εθελοντές, 

εργαζόµενους, αλλά 
και συµµετέχοντες δροµείς, µε 
το συλλεκτικό t-shirt που δηµιούργησε 

ειδικά για τον Μαραθώνιο. 

Από την Πέµπτη 8 Νοεµβρίου 
έως και το Σάββατο 10 Νοεµβρίου, 

n adidas συµµετείχε 
στην Athens Marathon Expo 
στο Ζάππειο Μέγαρο, µε το 
adidas booth, ενώ τη µεγάλη 
ηµέρα του κλασικού Μαραθωνίου 

υποδέχτηκε δροµείς και 
επισκέπτες στο adidas 
Marathon Camp απέναντι από 
το Καλλιµάρµαρο Στάδιο. Στον 
ειδικά διαµορφωµένο χώρο 
του Camp οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν 

στον κόσµο των adidas 
running προϊόντων, ενώ 

στη resting area εξειδικευµένοι 
φυσιοθεραπευτές πρόσφεραν 
υπηρεσίες αποθεραπείας 

στους δροµείς. 
Κατά τη διάρκεια του εορταστικού 

τετραηµέρου, γνωστοί 
Ελληνες αθλητές και διάσηµοι 
λάτρεις του αθλητισµού έδωσαν 

το «παρών»! Τα adidas 
booth και adidas Marathon 
Camp επισκέφθηκαν σι αθλητές 

του άλµατος εις ύψος Κυριάκος 
Ιωάννου και Κώστας 

Μπανιώτης. n αθλήτρια του 
τριπλούν Νίκη Πανέτα. σι δροµείς 

των 200µ. και 3.000µ. 
στιπλ Λυκούργος Τσάκωνας 
και Αθηνά Κόϊνη. νικήτρια του 
φετινού παράλληλου δρόµου 
υγείας 5 χλµ., καθώς και n 
αθλήτρια του άλµατος επί κοντώ 

Στέλλα Λεδάκη. 
Την έκπληξη έκανε ο µαραθωνοδρόµος 

και world recordman 
Patrick Makau, ο οποίος 

επισκέφθηκε το adidas 
Marathon Camp, συνοµίλησε 
και φωτογραφήθηκε µε τους 
επισκέπτες και υπέγραψε τα 
παπούτσια των νικητών του 
διαγωνισµού #alladidasmarathon 

που διεξήγαγε µε 
µεγάλη επιτυχία το @adidasGR 

στο Twitter. 
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