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Ð.Å.Ð.Ö.Á.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Γυμναστηρίων, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων
Αττικής και η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, συνδιοργανώνουν
την 8η Ετήσια Κλαδική Έκθεση “ATHLETIC & FITNESS EXPO 2015”, με κλαδικούς
άξονες την Άθληση, τη Διατροφή και την Υγεία, η οποία θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 2 - 3 & 4 Οκτωβρίου 2015, στο Ολυμπιακό
Ακίνητο TAE KWON DO, στο Παλαιό Φάληρο.
Η μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν οι προηγούμενες διοργανώσεις της Έκθεσης,
τόσο στην προσέλευση επισκεπτών, όσο και στη συμμετοχή εκθετών, δημιούργησε τις
προϋποθέσεις, η έκθεση “ATHLETIC & FITNESS EXPO”, να αποτελεί τη μοναδική
έκθεση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επαγγελματικών και επιστημονικών κλάδων,
που ασχολούνται με το ανθρώπινο σώμα, όσων δηλαδή εμπλέκονται με την Άθληση, τη
Διατροφή και την Υγεία και να θεωρείται κορυφαίο γεγονός και σημείο αναφοράς στα
δρώμενα του χώρου.
Με πρωταρχικό μας μέλημα, τη συνεχή αναβάθμιση της έκθεσης, την προοπτική και τη
διαρκή της ανάπτυξη, επιτύχαμε τη θεσμική της καταξίωση, στη συνείδηση των επαγγελματιών, των φίλων της άθλησης και των εκθετών.
Στην ποιοτική διοργάνωση, την ανοδική πορεία, τη ανάπτυξη και τη δυναμική της έκθεσης,
συνέβαλαν με την αιγίδα, την υποστήριξη και τη συνεργασία τους, μια πλειάδα από
έγκυρους φορείς και οργανισμούς. Το επιβλητικό περιβάλλον, οι άνετοι και λειτουργικοί
χώροι, η εύκολη συγκοινωνιακή πρόσβαση και η εύκολη στάθμευση του Ολυμπιακού
Ακινήτου του TAE KWON DO, σε συνδυασμό με τις ποικιλόμορφες παράλληλες
εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης, αποτελούν
μοναδική εγγύηση, για μια σφαιρικά επιτυχημένη εκθεσιακή διοργάνωση.
Η συμμετοχή της εταιρείας σας στην “ATHLETIC & FITNESS EXPO 2015”, θα δώσει νέα
διάσταση στην επικοινωνία και την επαφή σας με τους επαγγελματίες του χώρου και θα
συντελέσει αποφασιστικά να προσεγγίσετε μια εξειδικευμένη αγορά, ενώ παράλληλα θα
δώσετε το ερέθισμα σε ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικού κοινού, να γνωρίσει τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες σας.

Με εκτίμηση
Οι Διοικήσεις των συνδιοργανωτών.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Με την Υποστήριξη και τη Συνεργασία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπό την αιγίδα:

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

EXPO 2015

Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών
Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου
Πανελλήνιας Εταιρείας Ιατρών Δημόσιας Υγείας
Ινστιτούτου Διεθνούς & Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου
Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικών Οικονομολόγων & Στελεχών
Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Δήμου Αθηναίων
900 Ιδιωτικών Γυμναστηρίων
Σώματος 150 εθελοντών
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
“ATHLETIC &
FITNESS EXPO”
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Προβολή Έκθεσης

Επισκέπτες Έκθεσης

Η Έκθεση “ATHLETIC & FITNESS EXPO 2015” θα προβληθεί με τους
παρακάτω τρόπους:

Την Έκθεση “ATHLETIC & FITNESS EXPO” κάθε χρόνο επισκέπτονται:

Με spots σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

Ιδιοκτήτες γυμναστηρίων, Ιατροί, Φυσικοθεραπευτές, Διαιτολόγοι - Διατροφολόγοι,

Με αεροπανό σε κομβικά σημεία

Γυμναστές, Φαρμακοποιοί, Αισθητικοί, Εργοφυσιολόγοι, Personal Trainers,
Aerobic Instructors, Προπονητές αθλημάτων, Διαιτητές, Εναλλακτικοί Θεραπευτές,

Με 5.000 αφίσες που θα αναρτηθούν σε γυμναστήρια, Αθλητικούς Οργανισμούς,
καταστήματα αθλητικών ειδών, γήπεδα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(ΤΕΦΑΑ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, ΙΕΚ), Fitness Shops
Mε ολοσέλιδη καταχώρηση σε 8.000 τριαντασέλιδα προγράμματα του
13ου Πανελληνίου Επαγγελματικού Συνεδρίου “FITNESS MEETING 2015”,
που θα ταχυδρομηθούν σε 8.000 υποψήφιους συνέδρους
Με 80.000 προσκλήσεις που θα διανεμηθούν σε Ιδιωτικά και Δημοτικά Γυμναστήρια,
καταστήματα αθλητικών ειδών, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και πρακτορεία ΠΡΟΠΟ

Αθλητές, Αθλούμενοι, Μέλη γυμναστηρίων, Τεχνολόγοι τροφίμων,
Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Στελέχη κέντρων αδυνατίσματος,
Στελέχη ιδιωτικών & Δημοτικών γυμναστηρίων,
Παράγοντες Ομοσπονδιών & αθλητικών σωματείων,
Στελέχη Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών,
Ιδιοκτήτες και στελέχη ξενοδοχειακών μονάδων, Ιδιοκτήτες Fitness shops,
Στελέχη κατασκηνώσεων, Ιδιοκτήτες καταστημάτων Υγιεινής διατροφής,

Με τη διάθεση 20.000 προσκλήσεων στους εκθέτες

Ιδιοκτήτες και δάσκαλοι σχολών χορού, Όσοι ασχολούνται με Extreme Sports,

Με προβολή από Χορηγούς Επικοινωνίας

Ιδιοκτήτες και δάσκαλοι Σχολών Πολεμικών Τεχνών,
Ιδιοκτήτες καταστημάτων Αθλητικών ειδών, Ιδιοκτήτες και στελέχη Κολυμβητηρίων,

Με δελτία τύπου στα ΜΜΕ
Αθλητικοί συντάκτες, Ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι παιδότοπων και παιδικών χαρών.
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13ο Πανελλήνιο Επαγγελματικό Συνέδριο
“FITNESS MEETING 2015”
η

4 Πανελλήνια Σύνοδος Πτυχιούχων
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Παράλληλες Εκδηλώσεις:

Κεντρικές Ενέργειες:

Με σκοπό την εκδήλωση μεγαλύτερου ενδιαφέροντος για την επίσκεψη της έκθεσης,
έχει προγραμματισθεί η παράλληλη εξέλιξη των παρακάτω Εκδηλώσεων:
• Ανοικτός Αγώνας Δρόμου 3 & 8 χιλιομέτρων “CARDIO RUN 2015”
• 14η Ετήσια Εκδήλωση “ΤΕΧΝΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ”
«ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2015»
• Έκθεση ψηφιδωτών έργων “Σύγχρονοι Έλληνες Ολυμπιονίκες”
• Γενική Συνέλευση των μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Γυμναστηρίων και του
Συλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής
• 8η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νομαρχιακών Εκπροσώπων του Πανελληνίου Συνδέσμου Γυμναστηρίων
• Πανελλήνια Σύνοδος Επαγγελματιών Ναυαγοσωστών
• “DANCE CONCEPT MARATHON” (με τη συμμετοχή μελών των γυμναστηρίων)
• “PRE CONVENTION CHOREO MARATHON” (με τη συμμετοχή μελών των γυμναστηρίων)
• 28 Επιμορφωτικά, Εκπαιδευτικά και Ενημερωτικά Σεμινάρια και Ημερίδες με αντικείμενα Aerobic,
Pilates, Personal Training, Cross Training, Functional Training, Yoga, Marketing, Μαχητικές Τέχνες,
Αθλητιατρική, Διατροφή κ.α.
• Επιμορφωτικό Σεμινάριο Προπονητικής Ποδοσφαίρου
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Η συμμετοχή της ALTERLIFE σε όλες τις προηγούμενες εκθέσεις “ATHLETIC & FITNESS EXPO”, μας έδωσε την ευκαιρία
να έρθουμε κοντά με παλαιούς και νέους συνεργάτες και παράλληλα να εκθέσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
για τους χώρους παροχής υπηρεσιών σωματικής άσκησης

Δημήτρης Κουκουφλής
Διευθυντής της εταιρείας ALTERLIFE

Μετά από 25 χρόνια στο χώρο του Fitness, με πολλές συμμετοχές σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις, οι εμπειρίες πολλές…
Η έκθεση “ATHLETIC & FITNESS EXPO” κατόρθωσε στις διοργανώσεις της, το απόλυτο για τον επαγγελματία:
χαμηλό κόστος και υψηλή απόδοση

Μανώλης Κρούσκος
Ιδιοκτήτης εταιρείας Impact Activities

Σε μια εποχή που η υπευθυνότητα και ο επαγγελματισμός είναι είδος προς εξαφάνιση, θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές
των εκθέσεων “ATHLETIC & FITNESS EXPO”, οι οποίες έχουν καταξιωθεί σαν το σημαντικότερο γεγονός του χώρου
της άθλησης και του Fitness

Αιμίλιος Γολέμης
Υπεύθυνος Εταιρείας ΑΘΛΟΤΥΠΟ

Εκφράζω την ευαρέσκεια μου, για τους νεωτερισμούς στην οργάνωση των εκθέσεων “ATHLETIC & FITNESS EXPO”.
Οι παράλληλες εκδηλώσεις καθιστούν την έκθεση, σημείο αναφοράς και εξυπηρετεί στο ακέραιο τις προσδοκίες των εκθετών

Η διοργάνωση της “ATHLETIC & FITNESS EXPO” έχει αποδείξει ότι είναι μια άρτια και σημαντική εκθεσιακή προσπάθεια
και προσελκύει ένα σημαντικό ποσοτικά και κύρια ποιοτικά αριθμό επισκεπτών και επαγγελματιών

Κώστας Καρατζούλης
Υπεύθυνος Εταιρείας Health One

Στέργιος Καραμανλής
Διευθύνων Σύμβουλος BIACTIVE A.E.
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Ðáñï÷Ýò óôïõò ÅêèÝôåò

Óôïõò åêèÝôåò ðñïóöÝñïíôáé ïé áêüëïõèåò ðáñï÷Ýò:
• Ïìïéüìïñöç äïìÞ ðåñéðôÝñïõ
• ¸íá ãñáöåßï êáé ôñåéò êáñÝêëåò
• Spots öùôéóìïý ïñïöÞò 100W, áíÜ 3ô.ì.
• Åðùíõìßá åêèÝôç óôç ìåôþðç ôïõ ðåñéðôÝñïõ
• Ðñßæá çëåêôñéêïý ñåýìáôïò 400W
• ×ñÞóç åéäéêÜ äéáìïñöùìÝíïõ ÷þñïõ “BUSINESS POINT”
• ÐñïóêëÞóåéò êáé áößóåò ôçò Ýêèåóçò
• Äåëôßï áîéïëüãçóçò ìå áíÜëõóç áñéèìçôéêÞò ðñïóÝëåõóçò êáé åðáããåëìáôéêÞò éäéüôçôáò ôùí åðéóêåðôþí
• Öùôïãñáößåò áðü ôá ðåñßðôåñá ôùí Åêèåôþí
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Προς Αίθουσες
πολλαπλής χρήσης

Κάτοψη Έκθεσης

Παραλαβή
υλικού
CardioRun

Είσοδος

Εξέδρα

Προς
προθερμαντήριο
& αίθουσες πολλαπλής χρήσης

Κερκίδες

Παραλαβή
υλικού
CardioRun

Θέση BAR
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Πληροφορίες
2109765100 & 2109711213
info@siga.gr

