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Ladies Run 2019 
Ο ομορφότερος αγώνας της χρονιάς 
τα είχε όλα στον υπερθετικό βαθμό 

Αυτό που κάνουν εδώ και οκτώ χρόνια εκατοντάδες Ladies, να δηλώνουν 
συμμετοχή στον ομορφότερο και απόλυτα γυναικείο αγώνα της χρονιάς, είναι 
κάτι παραπάνω από μια άσκηση μια Κυριακή πρωί. Είναι ένα δείγμα της αλλη-
λεγγύης τους προς άλλες γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, 
αλλά και ένα δώρο που προσφέρουν στους ίδιους τους εαυτούς τους. 

Ποιος θα χαλάλιζε το πρωινό της Κυριακής του αν δεν ήξερε πως αυτό που 
κάνει αξίζει την προσπάθεια; Οι Ladies ήξεραν και φέτος πως μέρος των 
εσόδων θα δοθεί στο σωματείο ΔΕΣΜΟΣ που με τη σειρά του θα διοχετεύσει 
τα χρήματα σε απτές δράσεις που θα κάνουν λίγο καλύτερη τη ζωή κάποιων 
άλλων γυναικών που προσπαθούν να ξεφύγουν από το περιθώριο.

Κι επειδή αυτά δεν είναι φιλολογία, αλλά απτή πραγματικότητα: 5 ευρώ από 
κάθε συμμετοχή, δόθηκαν φέτος στο ΔΕΣΜΟ για την υποστήριξη φορέων 
όπως η ΜΚΟ Ζεύξις: Το Ladies Run ενισχύοει έναν ξενώνα για ασυνόδευτα 
ανήλικα κορίτσια 11 έως 17 ετών από όλα τα πιθανά σημεία όπου υπάρχει 
πόλεμος και δυστυχία. Ακόμα, χρήματα από τον αγώνα διατέθηκαν ήδη, στην 
εκπνοή του 2019 για την αγορά παιχνιδιών για το Σωματείο «Το Μεγάλο μας 
Σπίτι», έναν χώρο υποδοχής, συναντήσεων και πρώιμης κοινωνικοποίησης για 
παιδιά από 0 έως 4 ετών, με τις μαμάδες και με τα οικεία τους πρόσωπα.

Λίγο μετά τις 8 το πρωί τις Κυριακής 20 Οκτωβρίου του 2019, γυναίκες όλων 
των ηλικιών -και όλων των αθλητικών επιδόσεων, από πρωταθλήτριες μέχρι νε-
οφώτιστες-, με τα χαμόγελά τους και τη γλυκιά αδημονία πριν από την έναρξη 
του αγώνα, γέμισαν την Astir Beach. Έβλεπες παντού αυτό το χαρωπό κύμα 
θηλυκότητας (πηγαίας, όχι φτιαχτής) να σε συνεπαίρνει. Άλλες να περιμένουν 
στη σειρά τους για να πάρουν τον αριθμό τους και τον βασικό εξοπλισμό τους, 
άλλες να προβάρουν τα μπλουζάκια του Ladies Run, άλλες να κάνουν δια-
τάσεις, άλλες ένα ελαφρύ τροχάδην, άλλες να κοιτάζουν τα ήρεμα νερά της 
παραλίας του Αστέρα, την ώρα που ο ήλιος έβαφε τα νερά. Βοηθούσε στην 
ατμόσφαιρα και η εξαιρετική, ετοιμόλογη και γεμάτη μπρίο Μαρία Παπιδάκη 
που έντυνε τις στιγμές με μουσικές γεμάτες ρυθμό, για όγδοη χρονιά.

Τα πάντα ήταν οργανωμένα και σε τάξη: Κάθε συμμετέχουσα έπαιρνε έναν 
φάκελο που περιείχε τον αριθμό συμμετοχής της και το ειδικό αυτοκόλλη-
το, με την υπογραφή της ERGO, ασφαλιστικού συνεργάτη του Ladies Run 
για να επικολληθεί στο goodie bag (επίσης προσφορά της ERGO) και να 
παραδοθούν τα προσωπικά αντικείμενα των δρομέων στη γκαρνταρόμπα. Να 
σημειωθεί πως οι δρομείς είχαν ασφαλιστεί με συμβόλαιο που καλύπτει κάθε 
συμμετοχή για προσωπικό ατύχημα και αστική ευθύνη, όπως κάθε χρονιά από 
το 2012, με την εγγύηση της ERGO ασφαλιστικής.

Αυτές τις γυναίκες που έτρεξαν στο Ladies Run δεν μπορείς να τις μπερδέ-
ψεις, δεν έχεις το δικαίωμα να λαθέψεις στον τρόπο που τις βλέπεις. Καμία 
δεν έδειχνε ότι ήρθε να ανταγωνιστεί την άλλη. Αν ήταν... αντρικός αγώνας 
θα μπορούσες να διακρίνεις πλάγια βλέμματα, οι άντρες έχουν μέσα τους 
την ανταγωνιστική φύση κάθε πράγματος. Οι γυναίκες όμως στο Ladies Run 
γίνονται μια γυναίκα, ένα ενιαίο σύμβολο. Τρέχουν σαν να έχουν όλες το ίδιο 
σώμα και παλμό, δίχως να χάνουν την ατομικότητά τους.

Να γιατί, πρώτα και κύρια, το Ladies Run βρίσκεται στο κέντρο του ευ αγω-
νίζεσθαι. Εχει τη βασική ιδέα που ενώνει όλες τις γυναίκες και έχει και τον 
κατάλληλο χώρο για να ξεδιπλωθεί. Την πιο premium παραλία της Αττικής, την 
Astir Beach, το υπερπολυτελές ξενοδοχειακό συνγκρότημα Four Seasons του 
Αστέρα, αλλά και την πανέμορφη Astir marina με τα εντυπωσιακά γιοτ.

Ήταν, όμως, μόνο ο χώρος η συνταγή της επιτυχίας του Ladies Run 2019; Οχι, 
φυσικά. Καταρχήν η υπογραφή της Samsung ως Χρυσού Χορηγού έδωσε 
για μια ακόμα χρονιά το στίγμα της καινοτομίας και των επιδόσεων. Ακόμα, 
η ένωση των δυνάμεων με την ΙNTESPORT έφερε στο προσκήνιο το μήνυμα 
του #Womanism, ενός κινήματος αφιερωμένου στις καθημερινές «αθλήτρι-
ες» της ζωής. Το λευκό τεχνικό Τ-shirt, αποκλειστικά σχεδιασμένο από την 
INTERSPORT για τις Ladies του θεσμού με V λαιμόκοψη και σε  “μεσάτη” 
γραμμή -και το λογότυπο της Samsung στο στήθος- ανέδειξε τη δύναμη και 
τη θηλυκότητα των εκατοντάδων δρομέων που έδωσαν το παρών στην Astir 
Beach.

Όσο περνούσε η ώρα, η αδημονία μεγάλωνε. Λίγο το άγχος, λίγη η προσμονή, 
οι παλμοί ανέβαιναν διαρκώς. Αυτό που βοήθησε να κατέβουν λίγο οι τόνοι 
και να ηρεμήσει το μυαλό και το σώμα ήταν η προθέρμανση που πρόσφερε η 
fitness expert Μάντη Περσάκη και η ομάδα της με τον ΟΠΑΠ. Το πρόγραμμα 
διατάσεων που έδειξαν σε πάρα πολλές δρομείς που έσπευσαν να ακολουθή-
σουν τις συμβουλές της όχι μόνο τις βοήθησε να αποβάλλουν το άγχος, αλλά 
και να αποφύγουν τυχόν τραυματισμούς κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αλλά 
και μετά τον τερματισμό ο ΟΠΑΠ και η Μάντη περιποιήθηκαν τις δρομείς: 
Με επαγγελματικές διατάσεις πάνω στις αναπαυτικές ξαπλώστρες της Astir 
Beach.

Λίγο πριν από τις 10, οι δρομείς άρχισαν να μαζεύονται στο χώρο της 
εκκίνησης. Κουβεντούλα, selfies, χαμόγελα, φιλιά προς τα αγαπημένα τους 
πρόσωπα που τους παρακολουθούσαν απέξω, αλλά και γνωριμίες της στιγ-
μής. Έβλεπες μαμάδες ακόμη και με τα παιδιά τους μέσα στα καρότσια τους 
να ετοιμάζονται να ξεχυθούν στην Απόλλωνος με προορισμό το τέρμα του 
Λαιμού της Βουλιαγμένης. 

Ακριβώς πριν από την εκκίνηση είχα την τιμή να επιδώσω το αποδεικτικό της 
κατάθεσης της φετινής ενίσχυσης στον ΔΕΣΜΟ. Η χαρά μεγιστοποιήθηκε 
από το γεγονός ότι το φετινό έμβασμα ήταν ακόμη μεγαλύτερο σε σχέση με 
πέρυσι.

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του Δήμου Βάρης, Βούλας, 
Βουλιαγμένης, Δημήτρης Κακογιαννάκος, ο οποίος τόνισε με τη σειρά του τη 
σημασία και την αξία του θεσμού του Ladies Run και γιατί η δημοτική Αρχή 
τον έχει αγκαλιάσει. Ας σημειωθεί ότι από το 2012 το δημοτικό συμβούλιο 
της πόλης θέτει κάθε χρόνο ομόφωνα υπό την αιγίδα του τον θεσμό. Πώς θα 
μπορούσε να μην αγκαλιάσει κάτι τόσο φωτεινό και όμορφο;

Ωστόσο, τα πολλά λόγια είναι πάντα φτώχεια και η δράση πήρε τη σκυτάλη. 
Στις 10:00 ακριβώς στην Astir Beach, η Αθηνά Κοΐνη, η πρώτη lady που τερ-
μάτισε στα 5 χλμ. το 2012, η πρώτη νικήτρια στην παρθενική συνάντηση των 
Ladies, έδωσε το σήμα της εκκίνησης! Το τι ακολούθησε μπορεί να χαρακτη-
ριστεί μόνο με τη λέξη «γιορτή». Ένα μεγαλειώδες κύμα από γυναίκες άρχισε 
να τρέχει. Πόσο ζωντανή εικόνα, πόσο γλαφυρή. Φευ, καμία φωτογραφία 
δεν θα καταφέρει να αποτυπώσει τη στιγμή της εκκίνησης σ’ αυτόν τον αγώνα 
«καρδιάς».

Κι ύστερα, σε όλους εμάς που ήμασταν οι θεατές του αγώνα άρχισε να μεγα-
λώνει η αδημονία για το ποια Lady θα έκοβε πρώτη το νήμα του τερματισμού. 
Χρειάστηκε να περιμένουμε μόλις 17 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα για να δούμε 
να κόβει το νήμα πρώτη η πρωταθλήτρια στίβου στα 800μ. και 1.500μ., Κων-
σταντίνα Γιαννοπούλου.

Δεύτερη τερμάτισε η «σιδηρά κυρία» του θεσμού, η Ντενίζ Δημάκη με χρόνο 
18’24’’ και τρίτη ηλιοκαμένη και λυγερόκορμη (αλλά επίσης πολύ καλή αθλή-
τρια στίβου), Στέλλα Αλεξανδρίδου με χρόνο 19’.11’’. Ολες οι ladies σιγά σιγά 
άρχισαν να καταφτάνουν. Ιδρωμένες, αναψοκοκκινισμένες, κουρασμένες, 
αλλά σχεδόν όλες με το που τερμάτιζαν ύψωναν τα χέρια τους. Και πολύ καλά 

editorial
έκαναν διότι όλες τους ήταν νικήτριες. Είπαμε: σ’ αυτόν τον αγώνα, φυσικά και 
υπάρχουν τυπικά κάποιες νικήτριες, αλλά η μέγιστη νίκη είναι η συμμετοχή σε 
κάτι πολύ πολύ μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο.

Να σημειωθεί πως στον τερματισμό, όλες οι δρομείς έλαβαν το νέο συλ-
λεκτικό αναμνηστικό δώρο του θεσμού: Ένα ξεχωριστό, stylish κόσμημα, 
σχεδιασμένο από την Irène Mamfredos και το πρωτοποριακό brand Kimalé, 
που φοριέται σε τρία διαφορετικά σημεία: Στο αυτί ψηλά, σαν διαφορετικό 
σκουλαρίκι, στα δάκτυλα στην πρώτη φάλαγγα, σαν εναλλακτικό δακτυλίδι, 
αλλά και στα δάκτυλα των ποδιών, για τις πιο τολμηρές. 

Και τώρα κάτι που μας έκανε εντύπωση και πρέπει να σημειωθεί. Με το που 
τέλειωσε ο αγώνας θα περίμενε κανείς οι περισσότερες να αποχωρίσουν, να 
πάρουν τα προσωπικά τους είδη και να φύγουν με τους οικείους τους. Με 
τίποτα! Να άλλο ένα στοιχείο που κάνει ξεχωριστό το Ladies Run. Οι Ladies 
περνούσαν τόσο καλά εκεί που δεν τους έκανε καρδιά να φύγουν. Δεν ήταν 
μόνο η αποθεραπεία από την έμπειρη ομάδα της Μάντhς Περσάκη στις 
ξαπλώστρες της Astir Beach που τις δελέασε.

Εξαρχής ο χώρος υποδοχής και γραμματείας είχε μετατραπεί σε sponsors 
village. Οι μεγάλοι χορηγοί του θεσμού είχαν διαμορφώσει τα δικά τους πε-
ρίπτερα που υποδέχονταν τις Ladies. Πριν από τον αγώνα, λόγω του άγχους, 
κοιτούσαν τα περίπτερα με θαυμασμό, αλλά είχαν τον αγώνα στο μυαλό τους. 
Μόλις, όμως, η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε, το ενδιαφέρον έγινε έντονο. 
Έβλεπες πολλές συμμετέχουσες στο περίπτερο της SAMSUNG, του Χρυσού 
Χορηγού του Ladies Run για 4η συνεχόμενη χρονιά, να θέλουν να δουν από 
κοντά τις προηγμένες τεχνολογικά προτάσεις smartphones και wearables για 
ladies που αναζητούν σιγουριά σε κάθε τους βήμα. 

Ή μήπως δεν είχε πλήθος Ladies στο περίπτερο της VICHY;  Η Νο1 μάρκα 
αντιγήρανσης στο φαρμακείο, παραμένοντας σταθερός σύμμαχος κάθε 
γυναίκας, απέδειξε για ακόμα μια φορά περίτρανα πως η νεότητα είναι στάση 
ζωής, ανεξάρτητα από τις βουλές του ημερολογίου. 

Τί κρατούσαν όλες οι δρομείς στο χέρι;Ένα προϊόν της Arla - αναγκαίο για 
να αναπληρώσουν την ενέργεια που έδωσαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. 
Το βελούδινο αλλά άπαχο ρόφημα Arla Protein, με υψηλή περιεκτικότητα σε 
φυσική πρωτεΐνη, δρόσισε και τόνωσε τις ladies μετά τον τερματισμό. Ενώ 
«στασίδι» είχε πιάσει στο περίπτερο της Arla και η νικήτρια του αγώνα Κωνστα-
ντίνα Γιαννοπούλου, η οποία άλλωστε τρέχει με τα χρώματα της Arla Protein 
running team.

Βεβαίως είχε προηγηθεί η απαραίτητη ενυδάτωση, σε τρεις σταθμούς στο 
τερματισμό και επί της δαδρομής. Το ΘΕΟΝΗ, το πιο βραβευμένο ελληνικό 
νερό στον κόσμο, χάρισε άμεση ενυδάτωση στον οργανισμό των δρομέων 
χάρη στο αλκαλικό pH8 που διαθέτει, μέσα από την καινοτόμο και stylish 
φιάλη των 330ml. 

Αλλά και το ΙΑΣΩ, ένας γυναικείος θεσμός της υγείας, βρέθηκε για ακόμα 
μια χρονιά στο πλευρό των δρομέων, με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό 
και εξοπλισμένα ασθενοφόρα στην Astir Beach. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο 
περιστατικό όπως κάθε χρονιά από το 2012. Ολες οι ladies αποδείχθηκαν 
πραγματικές αμαζόνες. Και έδωσαν ραντεβού με το ΙΑΣΩ για μετά τον αγώνα, 
χάρη στο εκπτωτικό κουπόνι που ο Health Partner πρόσφερε στην κάθε μία.

Τέλος, το μετάλλιο που στόλισε την τροπαιοθήκη σημαντικών Ελληνίδων 
δρομέων ήταν ένα έργο τέχνης του διακεκριμένου καλλιτέχνη Κωνσταντίνου 
Βαλαή, εμπνευσμένο από τον αρχαιοελληνικό κότινο που προσέφεραν στους 
νικητές των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα! Αντικειμενικά πρόκειται 
για μετάλλιο σπάνιας ομορφιάς και πρωτοτυπίας. Φυσικά και με έντονο 
συμβολισμό.

Ναι, υπήρξε και απονομή με όλες τις τιμές προς τις νικήτριες όλων των 
κατηγοριών. Eίχες την εδραία αίσθηση πως οι απονομές ήταν το πιο όμορφο 
καταστάλαγμα μιας γιορτής. Συγκίνηση, γέλιο, ζέστη, βουτιές για αρκετές 
κυρίες στο φόντο, και μια νέα πρώτη Lady στο βάθρο, την Κωνσταντίνα 
Γιαννοπούλου.

Το όγδοο Ladies Run τα είχε όλα. Δύναμη, ομορφιά, προσφορά, ακόμα και 
επιστροφή -για ένα κομμάτι της διαδρομής- μέσα από το μυθικό συγκρότημα 
του Αστέρα.

Να κλείσουμε με το κλισέ ότι ήταν το καλύτερο Ladies Run μέχρι το επόμενο; 
Κλισέ μεν, αλλά τι να κάνουμε που κάθε χρόνο το event είναι όλο και ομορφό-
τερο, όλο και πιο ηλιόλουστο, όλο και πιο συγκινητικό; Ladies, σας ευχαρι-
στούμε με όλη μας την ψυχή που για 8η χρονιά πλημμυρίσατε τον Λαιμό της 
Βουλιαγμένης, ίσως το ωραιότερο σημείο στην Αττική για τρέξιμο, ανάμεσα 
στα πεύκα και στη θάλασσα, χωρίς ταμπέλες και σκουπίδια, χωρίς να κόβουμε 
την κυκλοφορία, χωρίς εκνευρισμό, μονάχα με θηλυκότητα, χαμόγελο, αληθι-
νή προσπάθεια, και πάντα για καλό σκοπό!

Σημείωση: Ο ετήσιος θεσμός του Ladies Run τελεί υπό την ομόφωνη αιγίδα 
του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. 
Κάθε χρόνο 5 ευρώ από κάθε συμμετοχή, διατίθενται μέσω του σωματείου 
ΔΕΣΜΟΣ (www.desmos.org) για τη στήριξη ευπαθών ομάδων γυναικών, 
κακοποιημένων, τοξικοεξαρτημένων, φυλακισμένων κ.α. 
Το πιο μεγάλο ευχαριστώ αρμόζει στους εθελοντές, χωρίς τους οποίους η 
μεγάλη γιορτή του Ladies Run δεv θα μπορούσε να διεξαχθεί, για όγδοη 
χρονιά, με τόση επιτυχία!



To Website
Όλα ξεκίνησαν το 2012 από το www.ladiesrun.gr, την πρώτη ελληνική

ιστοσελίδα αποκλειστικά για γυναίκες δρομείς.
Στα τέσσερα πρώτα χρόνια λειτουργίας της φιλοξένησε περισσότερα

από 160 πορτρέτα: πρωταθλήτριες του στίβου, διάσημες γυναίκες, αλλά
και προσωπικότητες κάθε είδους, που έχουν κάνει το τρέξιμο τρόπο

ζωής. Μαζί με νέα και προτάσεις που συνδυάζουν το fitness και το στυλ.
Ταυτόχρονα η σελίδα παρέχει ολοκληρωμένη ενημέρωση γύρω από το
πρακτικό σκέλος της διοργάνωσης: Από την πλήρως αυτοματοποιημένη,

ηλεκτρονική εγγραφή και πληρωμή, ως την αναζήτηση των επίσημων
αποτελεσμάτων και το downloading του αναμνηστικού διπλώματος με την
ατομική επίδοση κάθε συμμετέχουσας. Ακόμα, στην ιστοσελίδα του Ladies

Run γίνεται 12μηνη παρουσίαση των χορηγών του αγώνα με hyperlink
στο website του καθενός. Τα λογότυπα των χορηγών δεσπόζουν σε κάθε

σελίδα του site (και όχι σε κάποια ξεχασμένη ενότητα υποστηρικτών).
Την εικόνα ολοκληρώνουν πλούσιο φωτογραφικό υλικό και video gallery

από τον αγώνα, αλλά και τις περασμένες διοργανώσεις.
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To Website
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ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΗΡΟΥ

Πορτρέτα 
προσωπικοτήτων 

ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΧΑΛΒΑΤΖΗ

To Website



12 13

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Πορτρέτα 
προσωπικοτήτων 

XENIA GHALI

To Website



Πορτρέτα 
προσωπικοτήτων To Website

ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΖΩΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ



Tα social Media
Οι σελίδες του Ladies Run στο Facebook και στο Instagram

αποτελoύν πλατφόρμα επικοινωνίας για μια ολόκληρη κοινότητα
μοντέρνων γυναικών κάθε ηλικίας. Σκοπός τους είναι να εμπνεύσουν τα 

μέλη τους -που έχουν ξεπεράσει τα 14.000 άτομα και
αυξάνονται συνεχώς με organic (όχι promoted) ανάπτυξη- μέσα

απο τις ιστορίες αληθινών γυναικών, και να τις ενθαρρύνει να
γίνουν οι ίδιες “πρέσβειρες’’ του δρομικού κινήματος. Κάνοντας

τον αγώνα Ladies Run και τις δράσεις του, talk of the town 12
μήνες το χρόνο.

Είσαι Lady και τρέχεις; Μην ξεχνάς το hashtag! #ladiesrungreece
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Tα social Media

14.000+
organic friends χωρίς 

πληρωμένη προώθηση και 
διαφημιστικά τρίκ.

Οι fans της σελίδας δραστηριοποιούνται έντονα στα social media. 
Απο επώνυμους αθλητές και influential bloggers ως καθημερινές 
γυναίκες που αγαπούν το τρέξιμο και μεταδίδουν θετική ενέργεια 

με τα ενθουσιώδη posts τους. 

Πάνω απο το 90% των συνδρομητών της σελίδας είναι νέες γυναίκες, 
ηλικίας κυρίως 25-44, με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και με 

ενδιαφέροντα, εκτός απο το τρέξιμο, το fitness, τη διατροφή και το στυλ. 
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facebook anaLyTics 

Τα καθημερινά posts στη σελίδα του Ladies Run ξεπερνούσαν 
στη διάρκεια της χρονιάς σε reach τα 3.000 άτομα με 

δεκάδες likes & shares. Αρκετά post ξεπέρασαν σε -organic- 
reach τις 25.000 άτομα. Συνολικά οι φωτογραφίες του αγώνα 

ξεπέρασαν τις 300.000 προβολές.

insTagRaM 

Το @ladiesrungreece επεκτείνεται διαρκώς προσελκύοντας 
ένα δυναμικό, μοντέρνο κοινό με ενδιαφέρον για το 

fitness και το στυλ. Μεγιστοποιεί την επιρροή του στους 
social runners που δεν σταματούν να post-άρουν από το 

smartphone τους, ακόμα και στην καθημερινή προπόνηση. 
Δεν είναι τυχαίο ότι τα hashtags #ladiesrun και 

#ladiesrungreece “έπαιξαν” έντονα και την ημέρα του 
Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας. 

Tα social Media



Ο Αγώνας
Oι αγώνες δρόμου είναι η πιο ελπιδοφόρα νέα τάση στην

Ελλάδα της κρίσης και ταυτόχρονα το ταχύτερα αναπτυσσόμενο
μαζικό άθλημα παγκοσμίως. Οι γυναίκες δίνουν διεθνώς την
ώθηση. Ενώ κάποτε ήταν ασυνήθιστο να λαμβάνουν μέρος σε

αγώνες αποστάσεων, σήμερα συμμετέχουν ισότιμα και στις ΗΠΑ
ξεπερνούν τις αντρικές συμμετοχές! Ο αγώνας Ladies Run που
εγκαινιάστηκε το 2012 ειναι η δυναμική Ελληνική προσθήκη στο

παγκόσμιο σιρκουί των αγώνων αποκλειστικά για γυναίκες.
Με αφετηρία το ομώνυμο site κατάφερε μέσα σε λιγους μήνες

να κάνει το τρέξιμο ακόμα ελκυστικότερο για τις Ελληνίδες και να
αναδείξει νέες “σταρ” του αθλήματος. Σε μια εποχή που η κοινωνία

αναζητά εναλλακτικούς τρόπους ενδυνάμωσης, απόδρασης
και προσωπικής βελτίωσης, εκατοντάδες γυναίκες δίνουν κάθε

φθινόπωρο το παράδειγμα.
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ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ ο αγώνας φιλοξενήθηκε στην Astir 
Beach Ladies με στυλ και θετική ενέργεια πλημμύρισαν την 
ομορφότερη παραλία της Αττικής. 

TΟ LADIES RUN, δεν είναι άλλος ένας αγώνας δρόμου. 
Δυναμικές δρομείς έτρεξαν με σκοπώ να εμπνεύσουν αλλά 
και να στηρίξουν άλλες γυναίκες.
Χάρη στη συμμετοχή τους στον αγώνα προσέφεραν είδη 
πρώτης ανάγκης αξίας άνω των 3.000 ευρώ στη ΜΚΟ 
‘Ζεύξις’, στο Σωματείο “Το Μεγάλο μας Σπίτι”και σε άλλους 
φορείς μέσω του σωματείου ΔΕΣΜΟΣ. 

Ο ΑΓΩΝΑΣ έλαβε χώρα στις 10 το πρωί της Κυριακής 20 
Οκτωβρίου, στο ομορφότερο ίσως σημείο της Αττικής, στο 
Λαιμό της Βουλιαγμένης, μπροστά στην Astir Beach. 

ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ είχαν την ευκαιρία να τρέξουν για πρώτη φορά 
εντός των εγκαταστάσεων του ολοκαίνουριου Four Season, 
στο Λαιμό Βουλιαγμένης και μέσα στην Astir Marina.  

Ο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ, οι απονομές και η γραμματεία του αγώνα 
φιλοξενήθηκαν στις ειδυλλιακές εγκαταστάσεις της Astir Beach. 

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ των 5 χιλιομέτρων χρονομετρήθηκε από 
την εταιρεία AllAboutRunning του 7 φορές πρωταθλητή 
Ελλάδας στο μαραθώνιο Νίκου Πολιά, που εγγυάται τα 
αποτελέσματα του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. 

ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ εθελοντές με ειδική 
εμφάνιση INTERSPORT #Womanism συμβούλευαν τις 
δρομείς και τις εμψύχωναν «φορώντας» το καλύτερό τους 
χαμόγελο! 

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ, η Μάντυ Περσάκη και το 
επιτελείο της προσκάλεσαν όλες τις δρομείς σε ένα 
χαλαρωτικό πρόγραμμα διατάσεων αποθεραπείας στις 
ξαπλώστρες της Astir Beach, δίπλα στη θάλασσα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ: 
Τη διοίκηση της Τροχαίας Ελληνικού, Τη διοίκηση της 
Δημοτικής Αστυνομίας Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Τη 
διοίκηση του Λιμεναρχείου Βουλιαγμένης, Τη διοίκηση του 
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, Τη Διοίκηση 
του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, Για την πολύτιμη 
συνδρομή τους. 

Η ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ παραλία της Αττικής Astir Beach, άνοιξε τις 
πύλες της για να φιλοξενήσει τις γυναίκες δρομείς σ’ έναν αγώνα 
που διοργανώθηκε για καλό σκοπό! 

ΣΤΙΣ 20/10/19 εκατοντάδες Ladies απόλαυσαν για 8η συνε-
χόμενη φορά τον πιο όμορφο και πιο premium αγώνα της χρονι-
άς. 

Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ δόθηκε μπροστά στην Astir Beach που φιλοξένησε 
και τη γραμματεία του αγώνα μπροστά στην άμμο! 

ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ έτρεξαν μέσα στο ολοκαίνουριο Four Seasons, 
στην πανέμορφη Astir Marina δίπλα στα σκάφη και σε όλο το 
μήκος του λιμενοβραχίονα, και επέστρεψαν μέσω της οδού 
Απόλλωνος στην Astir Beach ολοκληρώνοντας την απόσταση των 
5 χλμ. 

ΤΟ ΡΥΘΜΟ στο event έδωσε για όγδοη χρονιά η DJ Μαρία 
Παπιδάκη που μας ανέβασε με τις μουσικές της επιλογές αλλά 
και την θετική ενέργεια που μετέδιδε καθ’ όλη τη διάρκεια του 
αγώνα. 

ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Όγδοη  χρονιά επιτυχίας!

Ladies ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ
Είπαμε ότι είναι ο πιο όμορφος αγώνας. 

Δεν είπαμε ότι είναι εύκολος!

Ο Αγώνας Η διαδρομήΤο official Hub Ο Αγώνας
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Φέτος το Ladies Run δώρισε 3.260 ευρώ στον ΔΕΣΜΟ και 
μαζί θα τα διαθέσουμε για να στηρίξουμε φορείς που 

βοηθούν ευπαθείς ομάδες γυναικών με πρώτα τη ΜΚΟ ‘Ζεύξις’ 
και το Σωματείο “Το Μεγάλο μας Σπίτι”.  

Με τη δωρεά αυτή, η κοινότητα του Ladies Run ξεπέρασε τις 
28.000 ευρώ προσφοράς, από ιδρύσεως του θεσμού!  

Στην επιστολή της προς κάθε συμμετέχουσα στον αγώνα, η 
Πρόεδρος του ΔΣ του ΔΕΣΜΟΥ Αλέξια Κατσαούνη ανάφερε 

χαρακτηριστικά: 
«Η κοινωνική διάσταση, που το LADIES RUN θέτει ανέκαθεν 
στον πυρήνα της διοργάνωσης, αποτελεί ένα συγκινητικό όσο και 
καίριο μήνυμα αλληλοβοήθειας, αξιοπρέπειας και σεβασμού από 
γυναίκες για γυναίκες». 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑξΗ: 
ΧΡΥΣΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 17:49

ΑΡΓΥΡΟ: ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 18:24. 
ΧΑΛΚΙΝΟ: ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ 19:11

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18-29: 
ΧΡΥΣΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 17:49

ΑΡΓΥΡΟ: ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ 19:11
ΧΑΛΚΙΝΟ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ 22:11

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30-39: 
ΧΡΥΣΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΩΤΖΟΥ 21:13

ΑΡΓΥΡΟ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΡΑΝΤΖΟΥ 21:26
ΧΑΛΚΙΝΟ: ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 21:39

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-49: 
ΧΡΥΣΟ: ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 18:24. 
ΑΡΓΥΡΟ: ΜΑΓΔΑ ΓΚΟΥΜΑ 20:49

ΧΑΛΚΙΝΟ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ 22:20

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50+: 
ΧΡΥΣΟ: ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΟΥΛΙΔΟΥ 20:00

ΑΡΓΥΡΟ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΑΘΑΚΗ 23:22
ΧΑΛΚΙΝΟ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΛΙΑΛΗ 25:19

 

www.desmos.org ● www.desmosdirect.org 
 info@desmos.org ● T: +30 216 8090840  

      thessaloniki@desmos.org ● T: +30 2310 527 620             
 

 
To LADIES RUN δωρίζει 5€ με κάιε εγγραφθ  

ςτο Μη Κερδοςκοπικό Σωματείο Δεςμόσ 
 

"To move forward,  
You need to give back." 

Oprah Winfrey  
 

«Για να προχωρήςεισ μπροςτά,  
Πρζπει να δώςεισ πίςω ςτουσ άλλουσ.» 

Όπρα Γουίνφρι 
 
Αγαπθτζσ LADIES 2019!  
 
Εκ μζρουσ του Δεςμοφ, για ακόμθ μία χρονιά, κα ικελα να ςασ ευχαριςτιςω για τθν ευγενικι ςασ 
υποςτιριξθ και το πάκοσ ςασ να μοιραςτείτε τον δυναμιςμό και τθν αγωνιςτικότθτα που ςασ διακρίνει ςε 
γυναίκεσ που ζχουν ανάγκθ.  

  
Η κοινωνικι διάςταςθ, που το LADIES RUN κζτει ανζκακεν ςτον πυρινα τθσ διοργάνωςθσ, αποτελεί ζνα 
ςυγκινθτικό όςο και καίριο μινυμα αλλθλοβοικειασ, αξιοπρζπειασ και ςεβαςμοφ από γυναίκεσ για 
γυναίκεσ. Από τθν αρχι του κεςμοφ, κοινόσ ςτόχοσ του LADIES RUN και του Δεςμοφ είναι να καταφζρουμε 
να φωτίςουμε τισ ηωζσ κοριτςιϊν και γυναικϊν που ηουν ςτο περικϊριο τθσ κοινωνίασ μασ και να τουσ 
δϊςουμε τα εφόδια να ανταπεξζλκουν ςτισ απαιτιςεισ τθσ κακθμερινότθτασ, βελτιϊνοντασ ςθμαντικά τθ 
ηωι τουσ.  
 
Ο Δεςμόσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία ζρευνασ και καταγραφισ φορζων που ςτθρίηουν γυναίκεσ για να 
εντοπίςουμε τουσ κατάλλθλουσ αποδζκτεσ τθσ δωρεάσ ςασ μζςω του LADIES RUN 2019 και 
προετοιμαηόμαςτε για μοναδικά project κοινωνικισ υποςτιριξθσ μζςα ςτθ χρονιά. 
 
Σασ ευχαριςτοφμε κερμά για τθ ςυνεχιηόμενθ υποςτιριξθ. 
 
 
Με εκτίμθςθ,   

 
Αλζξια Κατςαοφνθ 
Πρόεδροσ Δ.Σ. Δεςμοφ 
 
 
 
 
Ο Δεςμόσ είναι Μθ Κερδοςκοπικό Σωματείο με αποςτολι να κάνει τθν προςφορά εφκολθ και αποτελεςματικι για όποιον κζλει να 
βοθκιςει, οπουδιποτε ςτθν Ελλάδα, με απόλυτο επαγγελματιςμό και διαφάνεια. Στθν πρόςφατθ αξιολόγθςθ του ζργου μασ από 
τθν Deloitte, το ςυνολικό αποτφπωμα του Δεςμοφ ςτα 6 χρόνια λειτουργίασ του ξεπερνά τα 7,000,000€, ενϊ για κάκε 1€ προσ τθ 
λειτουργία του, ο Δεςμόσ επιςτρζφει 9€ ςε αξία ςτθν Ελλθνικι κοινωνία. Ο Δεςμόσ διακζτει εκτενι γνϊςθ και κατανόθςθ του τρίτου 
τομζα ςτθ χϊρα, και, εκτόσ από τθν τακτικι κάλυψθ αναγκϊν ςε είδοσ και ςε υπθρεςίεσ, ςχεδιάηει και υλοποιεί προγράμματα 
εκνικισ εμβζλειασ για τθν υγεία, τθν κοινωνικι πρόνοια, τθσ ενδυνάμωςθ των νζων, αλλά και τθν ανταπόκριςθ ςε επείγουςεσ 
κρίςεισ. Περιςςότερα ςτο www.desmos.org. 

Η ΠροσφοράΟ Αγώνας Τα ΑποτελέσματαΟ Αγώνας



Το Επικοινωνιακό Υλικό 
Ο αγώνας ξεδίπλωσε τα μηνύματά του σε ένα πολυεπίπεδο

πλάνο ξεκινώντας με την αποστολή ενημερωτικών newsletters εκ
μέρους του Ladies Run και του περιοδικού Runner. Προβλήθηκαν

διαφημιστικά banners σε websites όπως τα www.andro.gr και
www.runnermagazine.gr. Δημοσιεύτηκαν άρθρα σε δεκάδες

sites και έντυπα. Σημαίες και banners που έφταναν τα 10 μέτρα
αναρτήθηκαν στην Astir Beach και αφίσες στόλισαν τους δρόμους
στην είσοδο του Λαιμού σε συνεργασία με τον Δήμο. Σχεδιάστηκαν

διπλώματα με την ατομική επίδοση κάθε αθλήτριας, το έμβλημα
του φιλανθρωπικού σωματείου ΔΕΣΜΟΣ και την υπογραφή του

Διοργανωτή του Αγώνα.



To eπικοινωνιακό 
Υλικό

To eπικοινωνιακό 
Υλικό
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∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

OFFICIAL HUB BEAUTY PARTNER

OFFICIAL DRINK

EXPERIENCE PARTNER

HYDRATION PARTNERSPORTS PARTNER

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

HEALTH PARTNERINSURANCE PARTNER

WELLNESS PARTNERΑΘΛΟΘΕΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆ΑΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

OFFICIAL JEWELER

20-10-2019 - ASTIR BEACH
∆ΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

LADIESRUN.GR

08:00
Προσέλευση στη γραμματεία του Ladies Run στην Astir Beach, 

για την παραλαβή των starter packs.

09:30
Κλείσιμο γραμματείας.

09:45
Συγκέντρωση στο χώρο της εκκίνησης.

10:00
Εκκίνηση Ladies Run 2019 επί της οδού Απόλλωνος,  

μπροστά στην είσοδο της Astir Beach.

10:30
Έναρξη προγράμματος αποθεραπείας by ΟΠΑΠ 

με τη Μάντη Περσάκη και την ομάδα της.

11:30
Απονομή μεταλλίων στις νικήτριες.

DJ: Μαρία Παπιδάκη

#LadiesRunGreece

OFFICIAL HUB BEAUTY PARTNEREXPERIENCE PARTNER

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ WELLNESS PARTNERΑΘΛΟΘΕΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

OFFICIAL DRINk SPORTS PARTNERINSURANCE PARTNER

HYDRATION PARTNER HEALTH PARTNER OFFICIAL JEWELER

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ OFFICIAL HUB

2019
20.10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Αφίσα Το πρόγραμμα



ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

20.10
2019

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

OFFICIAL HUB BEAUTY PARTNEREXPERIENCE PARTNER

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

OFFICIAL DRINK SPORTS PARTNERINSURANCE PARTNER

WELLNESS PARTNERΑΘΛΟΘΕΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆ΑΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

HYDRATION PARTNER HEALTH PARTNER OFFICIAL JEWELER

2019
20.10

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

OFFICIAL HUB BEAUTY PARTNEREXPERIENCE PARTNER

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

OFFICIAL DRINK SPORTS PARTNERINSURANCE PARTNER
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To eπικοινωνιακό 
Υλικό Η Αψίδα

START START

#ladiesrungreece  #ladiesrungreece  

To eπικοινωνιακό 
Υλικό Το Βib



To eπικοινωνιακό 
Υλικό Το backdrop

To eπικοινωνιακό 
Υλικό
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RUN LIKE A LADY!

To eπικοινωνιακό 
Υλικό Tα Laneyards

To eπικοινωνιακό 
Υλικό To aυτοκόλλητο
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2019LADIES RUN

AT THE BEACH

Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου

ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

17:49

ΜΕ ΧΡΟΝΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΟ LADIES RUN 2019 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 OKTΩΒΡΙΟΥ 2019
ΣΤHN ASTIR BEACH ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
OFFICIAL HUB
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To eπικοινωνιακό 
Υλικό Το Δίπλωμα

To eπικοινωνιακό 
Υλικό To Κάγκελα



Running EvEnt
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

08:00π.μ. - 11:00π.μ

Η ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΘΑ
ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ 
(ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΛΗΤΟΥΣ)

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

08:00π.μ. - 11:00π.μ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΘΑ 
ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

Running EvEnt
ΚΥΡΙΑΚΗ 20
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09:00π.μ. - 11:00π.μ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΘΑ 
ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

To eπικοινωνιακό 
Υλικό Τα newsletters

To eπικοινωνιακό 
Υλικό

Οδική 
Σήμανση



To eπικοινωνιακό 
Υλικό Η Πρόσκληση

To eπικοινωνιακό 
Υλικό Το Βάθρο



Τα Δώρα 
Το goodie bag -ένα μοντέρνο drawstring backpack προσφορά της ERGO 

Ασφαλιστικής- που δόθηκε δωρεάν στις συμμετέχουσες περιελάμβανε 
πολλές εκπλήξεις με κορυφαία το εξαιρετικό, μεσάτο τεχνικό t-shirt του 

Sports Partner, INTERSPORT. Ακόμα, στις συμμετέχουσες προσφέρθηκαν 
λαχταριστά protein drinks της Arla, νερό ΘΕΟΝΗ και μπανάνες Fyffes στη 

διαδρομή και στην τελετή των απονομών.
Σε κάθε lady που τερμάτιζε, η διοργάνωση προσέφερε για όγδοη χρονιά ένα 

όμορφο κόσμημα: Αυτή τη φορά οι Ladies έλαβαν ένα ξεχωριστό, stylish 
κόσμημα, σχεδιασμένο από την Irène Mamfredos και το πρωτοποριακό 
brand Kimalé, που φοριέται σε τρία διαφορετικά σημεία: Στο αυτί ψηλά, 

στα δάκτυλα στην πρώτη φάλαγγα, ακόμα και στο πόδι! Ακόμα, ο διεθνούς 
φήμης καλλιτέχνης Κωνσταντίνος Βαλαής φιλοτέχνησε τα μετάλλια για τις 

15 νικήτριες του αγώνα: Επίχρυσα, επάργυρα και χάλκινα, ήταν εμπνευσμενα 
από τον κότινο των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων.



To goodie bagΤα Δώρα Τo Τ-shirtΟ Αγώνας



Tα ΜετάλλιαΤα Δώρα Το κόσμημα 
τερματισμούΟ Αγώνας



Το Pre Publicity
Τα ΜΜΕ αγκάλιασαν με ενθουσιασμό για όγδοη χρονιά την ανακοίνωση 

του αγώνα Ladies Run, αντιμετωπίζοντας το ως είδηση πρώτου μεγέθους. 
Έντυπα, ιστοσελίδες και ραδιοφωνικές εκπομπές μετέδιδαν τα μηνύματα 

του αγώνα που όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έγινε γρήγορα sold out. 
Έμφαση δόθηκε στους χορηγούς του αγώνα, στις αξίες που μοιράζονται με 
την κοινότητα των Lady Runners και στον σημαντικό, φιλανθρωπικό σκοπό 

της διοργάνωσης.



runnermagazine.gr popaganda.gr

To Pre Publicity



To Pre Publicity

protothema.gr businessnews.gr



To Pre Publicity

runster.grgazzeta.gr



To Pre Publicity

marieclaire.gr runningnews.gr



To Pre Publicity

dinanikolaou.gr thatslife.gr



andro.gr thatslife.gr

To Pre Publicity



newsbeast.gr

To Pre Publicity

peoplegreece.gr



To Pre Publicity

fitnesspulse.grwomantoc.gr



To Pre Publicity

reader.gr aeginarun.gr



bloggo.gr runnfun.gr

To Pre Publicity



To Pre Publicity

allevents.in inews.gr



To Pre Publicity

intersport.gr mandypersaki.gr



To Pre Publicity

marketingweek.gr run247.gr



To Pre Publicity

runnermagazine.gr



To Pre Publicity

thisisathens.org trocaderoclub.gr



To event
Το ομορφότερο παραλιακό τοπόσημο της Αττικής άνοιξε τις πύλες του 

για να υποδεχτεί τον πρώτο και μοναδικό αγώνα δρόμου για γυναίκες. Η 
γραμματεία, η έναρξη, ο τερματισμός, η πολύχρωμη τελετή των απονομών 
φιλοξενήθηκαν στην Astir Beach ενώ η και η δεξίωση μετά τον αγώνα ήταν 
μια προσφορά του Nice n’Easy Bar Restaurant στην πανέμορφη παραλία. 

Οι δρομείς έτρεξαν μια απο τις πιο όμορφες διαδρομές στην Ελλάδα σε όλο 
το μήκος του Λαιμού Βουλιαγμένης, πέρασαν μέσα από την μαρίνα με τα 
εντυπωσιακά σκάφη, και τερμάτισαν σε απόσταση αναπνοής από τον Ναό 

του Απόλλωνα Ζωστήρα δίπλα στη θάλασσα. 

Με τη συμμετοχή τους εξέπεμψαν μήνυμα αισιοδοξίας και βοήθησαν άλλες 
γυναίκες ανεβάζοντας τη συνολική προσφορά του θεσμού από το 2012 που 

ιδρύθηκε, σε πάνω από €28.000 μετρητοίς που δαπανούνται για να στηρίξουν 
γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί, που έχουν φυλακιστεί, που έχουν εθιστεί 

στα ναρκωτικά κ.α.



To event



To event



To event



To event



To event



To event



To event



To event



To event



To after Publicity
Τον όγδοο sold out αγώνα Ladies Run κάλυψαν δεκάδες ιστοσελίδες, 
τα κορυφαία έντυπα αλλά και τηλεοπτικές εκπομπές. Ταυτόχρονα, το 

virality στα social media έσπασε ρεκόρ με τις εκατοντάδες συμμετέχουσες 
να μοιράζονται εμπειρίες, κατορθώματα και... selfies, προκαλώντας μια 

πλημμύρα θετικής ενέργειας!



The official 
VideoTo after Publicity

& Radio 



ΟΠΑΠ 
VideoTo after Publicity



marieclaire.gr

To after Publicity



To after Publicity

4moms.gr andro.gr



To after Publicity

athensvoice.gr



allyou.gr

To after Publicity

denizdimaki.gr



irunmag.gr

To after Publicity

instyle.gr



lifo.gr protagon.gr

To after Publicity



runnfun.gr

To after Publicity



irunmag.gr mandypersaki.gr

To after Publicity



insuranceworld.gr runningnews.gr

To after Publicity



theoni-water.gr

To after Publicity

irunmag.gr



To after Publicity

sbctv.gr insurancedaily.gr



vipnews.gr

To after Publicity

newsbeast.gr



fonografos.net roulastamatopoulou.com

To after Publicity



Χορηγίες 2019
Οι leaders της ελληνικής αγοράς στον τομέα του τουρισμού, της 

τεχνολογίας, των καλλυντικών, των αθλητικών ειδών, των προγνωστικών, της 
υγείας, των ασφαλειών και των τροφίμων, στήριξαν ολόψυχα και συνδέθηκαν 

με το ομορφότερο event της χρονιάς! Πολυεθνικές εταιρείες με έδρα 
την Κορέα, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Δανία έδωσαν ψήφο 

εμπιστοσύνης στο Ladies Run.



OFFICIAL HUBΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Χορηγίες 2018 Οι official 
Partners



EXPERIENCE PARTNER

Χορηγίες 2018 Οι official 
Partners

BEAUTY PARTNER



Χορηγίες 2018 Οι official 
Partners

INSURANCE PARTNER OFFICIAL DRINk



SPORTS PARTNER HYDRATION PARTNER

Χορηγίες 2018 Οι official 
Partners



147

ΕυχαριστουμΕ τουσ δΕκαδΕσ 
ΕθΕλοντΕσ μασ



Ladies Run 2019
Διοργάνωση:

Κίμων Φραγκάκης - NEW RUN
Project Manager: Δάφνη Τριανταφύλλου

Διεύθυνση εθελοντισμού: Χαρά Πολιτοπούλου
Διεύθυνση Συντονισμού: Αθανασία Κοντομηνά,

 Front Desk Management: Irène Mamfredos, Βάσω Κοντομηνά, Μαρία Ρουστά 
Art director: Μενέλαος Νικόπουλος

Web development: Γιώργος Χατζόπουλος - Stonewave
Φωτογραφία: Μόνικα Κρητικού, Νίκος Καρανικόλας, Πελαγία Καρανικόλα, Μιχαήλ Ανδρουλιδάκης, Βασίλης Κουρούπης, Taphteam, 

Αντρέας Σουχής
Video: Βασίλης Καλλιντέρης

Τεχνική διεύθυνση: Νίκος Πολιάς
Ηλεκτρονική χρονοµέτρηση: All About Running

Event team: Αμπελικιώτη Άννα, Αναστασιάδου Νικολέτα, Αναστασίου Μαρούσα, Αναστασίου Πασχάλης, Αντωνόπουλος Κωστής, 
Αποστόλου Χάρης, Βασιλειάδη Χριστίνα, Βλάχου Μελίνα, Βοντίτσου Ήρα, Γάσπαρη Φαίδρα, Γάσπαρη Κλαίρη, Γεωργακόπουλος 
Δημήτρης, Γεωργίου Δήμητρα, Γκούμας Δημήτρης, Γκούμας Άγγελος, Γραίκος Σάββας, Γρυπάρη Κική, Δαμουλάκης Γιώργος, 

Δέμη Αλίκη, Διονυσόπουλος Γρηγόρης, Δρυμούση Μαρία, Ζωγραφάκη Δήμητρα, Θεοδωρέλλου Αναστασία, Καμπουράκη Ειρήνη, 
Καραμαούνα Ιωσηφίνα, Καρίτσου Μυρτώ, Κατσιαδράμη Μαρίνα, Κατσικογιάννη Δώρα, Κατσούλης Σπύρος, Κιοσέ Άννα-Μαρία, 

Κορομηλάς Παναγιώτης, Κοκαλιάρη Μυρτώ, Κόκκορη Γιώτα, Κουκά Υβόννη, Κουμπής Σπύρος, Κουμπής Στέφανος, Κουτζή Λιάνα, 
Κωλέττα Κων/να, Λάϊος Ηλίας, Λιόντου Όλγα, Λιοπύρης Θανάσης, Μήλιου Χρύσα, Μισούλη Μπούφη Αθηνά, Μίτα Όλγα, Μπαρακάτ 

Εβίν, Μπερτσουλάκη Αγγελική, Μπερτσουλάκη Μαρία, Μπούφης Άλκης, Μυλωνάς Παναγιώτης, Μυστεγνιώτης Γεράσιμος, Μωραΐτης 
Χρήστος, Νάκο Κλοντιάνα, Νικολοβγένη Μάρθα, Οικονόμου Θεοδοσία, Παδουβάς Θανάσης, Παναγιώτου Ρούλα, Παπαδημητρίου 
Στεφανία, Πατρίκη Νατάσα,  Παυλοπούλου Ευαγγελία, Παυλοπούλου Ζήνα, Παυλοπούλου Πετρίνα, Πολυθοδωράκη Δάφνη, Πρέκα 
Ναταλία, Προμπονάς Γιάννης, Ρεπάνης Μάκης, Ρουβέλα Βίβιαν, Σερίφιος Άγγελος, Σγουρομάλλη Θεανώ, Σκαμαγκάκης Μιχάλης, 
Σωτηροπούλου Πόπη, Τερζανίδου Αλεξάνδρα, Τζαμπαζλής Θωμάς, Τζουρμπάκη Μαρία, Τουλγέρογλου Νίκος, Τσιμπίδου Αθηνά, 

Τσιπούρα Ξανθή, Τυπάλδος Δημήτρης, Φραγκάκη Μαρκό, Χαιρετάκη Ναόμι, Χαραλαμπίδου Άννα, Tabata Kayoko.
DJ: Μαρία Παπιδάκη

Ηχητική κάλυψη: Αλέξανδρος Στριφτόµπολας - Podimatas audiovisual
Σχεδιασµός Lady Icon: Έµιλυ Γιαννούκου

Εκτυπώσεις: XLG print

Ευχαριστούμε θερμά: 
Τους επικεφαλής του Δ.Σ. του Αστέρα Gupta Sachin και Jeffrey MacDonald, τη διευθύντρια  Μάρκετινγκ Μαρία Δανιηλούδη, τη 

διευθύντρια της Astir Beach Βιβή Παππά, την PR manager Four Seasons  Έλια Κεντρωτά, τον Sales Manager Four Season Μάρκο 
Λαμπίρη, τον υπεύθυνο πωλήσεων Γιώργο Σαββίδη, την Director of Security Four Seasons, Astir Palace Hotel Athens Χριστίνα 

Αλεξανδροπούλου, την ομάδα της ασφάλειας με επικεφαλής τον Βασίλη Καπράλο και όλη τη διοίκηση και το προσωπικό του Αστέρα 
Βουλιαγµένης

 - Την Astir Μαρίνα, την Τροχαία Ελληνικού, το Αστυνομικό τμήμα Βουλιαγμένης και τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Official Hub: Astir Beach
Χρυσός Χορηγός: Samsung

Beauty Partner: Vichy
Experience Partner: ΟΠΑΠ
Sports Partner: Ιntersport
Οfficial Drink: Arla Protein

Insurance Partner: Ergo Hellas
Health Partner: ΙΑΣΩ

Υποστηρικτής Ενυδάτωσης: ΘΕΩΝΗ
Official Snack: Fyffes

Official Jeweler: Kimalé
Wellness Partner: Pilates by Mandy Persaki
Αθλοθέτης: Κωνσταντίνος Βαλαής - Valaes

Υποστηρικτής πρώτων βοηθειών: Lifeguard Hellas
Υποστηρικτές επικοινωνίας: Runner magazine, www.andro.gr

Ο Ladies Run τελεί υπό την αιγίδα του Δήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης και του φιλανθρωπικού Σωµατείου ΔΕΣΜΟΣ.

Υποστηρίζει την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, τους Γιατρούς του Κόσµου, τον Ξενώνα Κακοποιηµένων Γυναικών ΦΟΙΒΗ, τις 
µητέρες των Γυναικείων Φυλακών Ελαιώνα, τον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών Πειραιά, τον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών 

του Δήμου Αθηναίων,το Πρόγραμμα Απεξάρτησης Μητέρων 18 ΑΝΩ, τον Σύλλογο ΑμΕΑ ΠΕΡΠΑΤΩ, το ΛΥΡΕΙΟ ίδρυμα, το 
Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα, To Μεγάλο μας Σπίτι και τη ΜΚΟ Ζεύξις.




