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Ο αγώνας πΟυ ςυνδυαζει μαγικα 
τΟ fitness, το στυλ, τη θηλυκότητα και 
την κοινωνική προσφορά, έλαβε χώρα 
για φέτος την προτελευταία Κυριακή του 
Σεπτέμβρη. Για τρίτη χρονιά ο αγώνας 
ήταν sold out και απο νωρίς και το πρωί 
της 21ης Σεπτεμβρίου, εκατοντάδες 
γυναίκες πλημμύρισαν το ομορφότερο 
σημείο της Αττικής, αποφασισμένες να 
τρέξουν για καλό σκοπό. Ο Αστέρας, η 
μαρίνα με τα πολυτελή γιοτ και ο Λαιμός 
της Βουλιαγμένης ώς την άκρη του, 
γέμισαν ζωντάνια, πολύχρωμες εμφανίσεις, 
χαμόγελα και αύρα θηλυκότητας.

εκτΟς απΟ τις εν ενεργεια 
πρώταθλήτριες τΟυ ςτιβΟυ, τον 
αγώνα τίμησε με την παρουσία τους ο 
θρύλος των αποστάσεων, Μαρία Πολύζου, 
κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στο 
μαραθώνιο και η μόνη γυναίκα που έχει 
ολοκληρώσει τον Φειδιππίδειο άθλο 
(Αθήνα - Σπάρτη - Αθήνα, απόσταση 540 
χιλιομέτρων). Ακόμα, στο Ladies Run 
έτρεξαν για καλό σκοπό διασημότητες 
που αγαπούν το τρέξιμο και στηρίζουν 
τον μαζικό αθλητισμό με πρώτη τη 
δημοσιογράφο Έλλη Στάη. Νεαρές 
celebrities έδωσαν επίσης μια χαρούμενη 
νότα καθώς ανάμεσα στα γελαστά πρόσωπα 
στην εκκίνηση διακρίνονταν η Άννα 
Πρέλεβιτς, η Νικολέττα Ράλλη, η Σιντορέλα 
Τόλη κ.α.

Ο αγώνας ξεκινήςε ςτις 10 τΟ πρώι 
αφού εκατοντάδες Ladies που φορούσαν 
τα «ηλεκτρικά» κίτρινα τισερτ της adidas με 
το λογότυπο του ΔΕΣΜΟΥ, στοιχήθηκαν 
πίσω απο την αψίδα της εκκίνησης. Στο 
κέντρο ακριβώς στέκονταν δύο απο τα 
φαβορί για τη νίκη με τους αριθμούς 1 και 
301 αντίστοιχα, φορώντας γυαλιά Oakley: 
Η Ντενίζ Δημάκη (10 χλμ) και η Πόπη 
Αστροπεκάκη (5 χλμ).

ή ντενιζ καταφερε τελικα να 
νικήςει για τριτή ςυνεχΟμενή 
χρΟνια ςτα 10 χιλιΟμετρα, όμως στο 
πεντάρι η Τίνα Κεφαλά είχε άλλη γνώμη. 
Μετά απο ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα της 
Πόπης, η Τίνα που απουσίαζε ένα χρόνο 
απο τους αγώνες και έκανε comeback 
στο Ladies Run, πέρασε τη συναθλήτρια 
της και τερμάτισε πρώτη. Αφήνοντας στην 
περυσινή νικήτρια των 5 χλμ Φωτεινή 
Δαγκλή Παγκότο, την τρίτη θέση για 

φέτος. Στο δεκάρι, δεύτερη τερμάτισε η 
ανερχόμενη δρομέας Γιώτα Βλαχάκη, 
ενώ στην τρίτη θέση είχαμε ένα ακόμα 
comeback, της πρώην πρωταθλήτριας 
Ελένης Νικολοπούλου.

ςτΟν αγώνα ςυμμετειχαν τΟςΟ 
εμπειρες ΟςΟ και αρχαριες 
δρΟμεις, 18 ετών και άνω. Διαλέγοντας 
απόσταση -5 ή 10 χιλιόμετρα- απόλαυσαν 
την καταπράσινη διαδρομή στον Αστέρα 
και στο Λαιμό της Βουλιαγμένης, δίπλα στο 
γαλάζιο της θάλασσας, που είχε πάντως 
ορισμένες έντονες διακυμάνσεις στην κλίση 
του εδάφους μαζί με αρκετές στροφές, 
ώστε να θεωρείται αρκετά απαιτητικός, 
εκτός από όμορφος αγώνας. Με την 
εγγραφή της, κάθε Lady ασφαλίστηκε 
αυτόματα για τον αγώνα από τον όμιλο 
ERGO, επίσημο ασφαλιστή του Κλασικού 
Μαραθωνίου της Αθήνας. Εξειδικευμένο 
ιατρικό προσωπικό και ασθενοφόρο του 
Mediteranneo Hospital, στάθμευε επί της 
διαδρομής.

τΟ πΟλυχρώμΟ θήλυκΟ πΟταμι 
κύλησε πίσω απο τις προπορευόμενες 
πρωταθλήτριες. Βγαίνοντας απο τον 
Αστέρα με προορισμό το τέρμα του Λαιμού 
της Βουλιαγμένης, οι Ladies συνάντησαν 
το πρώτο σημείο ανεφοδιασμού με νερό 
Contrex. Μετά την αναστροφή στο τέρμα 
του Λαιμού, οι δρομείς έτρεξαν μέσα απο 
την Astir Marina και απο εκεί, μετά απο μια 
δεύτερη αναστροφή πάνω απο τον Ν.Ο.Β, 
επέστρεψαν στο συγκρότημα του Αστέρα 
απο την κεντρική πύλη. Τερματίζοντας κάτω 
απο το χρονόμετρο της Ελβετικής IWC, 
Official Timer της διοργάνωσης, άκουγαν το 
χειροκρότημα των παρισταμένων να μπλέκει 
με τις «ανεβαστικές» μελωδίες του DJ set 
της Μαρίας Παπιδάκη.

αντι μεταλλιΟυ, κάθε Lady που 
τερμάτιζε λάμβανε ως αναμνηστικό το 
συλλεκτικό, Ολυμπιακό βραχιόλι της Links 
of London (επίσημου προμηθευτή του 
London 2012). Στο χώρο αποθεραπείας, 
personal trainers της Holmes Place 
εκτελούσαν πρόγραμμα διατάσεων ενώ στις 
δρομείς προσφέρονταν μπανάνες Chiquita, 
το υγιεινό σνακ των δρομέων αντοχής.

τις απΟνΟμες ςτις πρώτες 
νικήτριες στη γενική κατάταξη έκαναν ο 
Γενικός Διευθυντής του Αστέρα Μιχάλης 

Μεταξάς και ο διευθυντής μάρκετινγκ και 
δημοσίων σχέσεων, Λευτέρης Βαρέλης. Το 
ονειρεμένο resort της Αθηναϊκής ριβιέρα, 
εργαζόμενοι του οποίου έχουν συστήσει και 
μια δυναμική running team, πρόσφερε στις 
κορυφαίες και ένα πανέμορφο κλαδί ελιάς 
από χαλκό και ορείχαλκο, φιλοτεχνημένο 
απο τον γλύπτη Κωνσταντίνο Βαλαή.

ήταν τΟ μεγαλυτερΟ και 
ΟμΟρφΟτερΟ Ladies Run πΟυ 
ζήςαμε ώς ςήμερα: Ο αριθμός 
ρεκόρ των συμμετοχών επέτρεψε στη 
διοργάνωση να συγκεντρώσει 4.000 ευρώ 
υπέρ του Σωματείου ΔΕΣΜΟΣ. Ήδη, 
απο την παραμονή του αγώνα, το Ladies 
Run είχε ανακοινώσει ότι τουλάχιστον 
3.000 ευρώ έχουν δεσμευτεί για την 
αγορά μηχανημάτων ραπτικής για τον 
ξενώνα γυναικών θυμάτων κακοποίησης, 
ΦΟΙΒΗ. Στα πλαίσια των απονομών, 
ανακοινώσαμε ότι θα δοθούν επιπλέον 
1.000  ευρώ σε έναν ακόμα φιλανθρωπικό 
σκοπό: Λίγους μήνες μετά, μωρουδιακές 
κούνιες, στρώματα και κλινοσκεπάσματα 
αγοράστηκαν για τις έγκλειστες μητέρες των 
Γυναικείων Φυλακών Θήβας με πόρους του 
Ladies Run σε συνεργασία με τον ΔΕΣΜΟ.

Editorial



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

ιστοσελίδα αποκλειστικά για γυναίκες δρομείς.
Στα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας της φιλοξένησε περισσότερα από 
150 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 Site
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To Site 
Πορτρέτα πρωταθλητριών 

δήμήτρα ιΟρδανιδΟυ

 αναςταςια μαρινακΟυ

μαγδα γαζεα

ελιςαβετ πεςιριδΟυ
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To Site
Πορτρέτα προσωπικοτήτων 

αφρΟδιτή πατρικιΟυ

ρΟή δαναλή-απΟςτΟλΟπΟυλΟυ

ιΟυλια ςακΟβα

αγγελική κΟςμΟπΟυλΟυ
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To Site
Πορτρέτα διασημοτήτων

ναταλια δραγΟυμή

ελλή ςταή

ζετα δΟυκα – κατερινα ςαπαρή

niKOλετα ραλλή



Tα Social Media
Η σελίδα του Ladies Run στο facebook.com/ladiesrungreece 
αποτελεί πλατφόρμα επικοινωνίας για μια ολόκληρη κοινότητα 

μοντέρνων γυναικών κάθε ηλικίας. Σκοπός της είναι να 
εμπνεύσει τα μέλη της -που έχουν ξεπεράσει τις 8.000 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!
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Tα Social Media
Facebook

8.000+ organic friends χωρίς 
πληρωμένη προώθηση και 

διαφημιστικά τρίκ.

8.000+

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. 

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. 
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Tα Social Media

facebOOK anaLytics 

Τα καθημερινά posts στη σελίδα του Ladies Run ξεπερνούσαν 
στη διάρκεια της χρονιάς σε reach τα 3.000 άτομα ή τα 6.000 

άτομα την περίοδο του αγώνα, με δεκάδες ή εκατοντάδες likes & 
shares. αρκετά post ξεπέρασαν σε -organic- reach τις 25.000 

άτομα. Συνολικά οι φωτογραφίες του αγώνα ξεπέρασαν τις 
350.000 προβολές.

instagRam & PinteRest

Οι Ladies τρέχουν και στα νέα social media. Τα pinboards στο 
www.pinterest.com/ladiesrungreece επεκτείνονται διαρκώς 

προσελκύοντας ένα δυναμικό, μοντέρνο κοινό με ενδιαφέρον για 
το fitness και το στυλ. Ενώ το instagram.com/ladiesrungreece 

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. 



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 
Σεπτέμβρη το παράδειγμα. 
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Ο Αγώνας Ο Αγώνας
Η διαδρομή

με τή ςυμμετΟχή τΟυς στον αγώνα εκατοντάδες 
γυναίκες με επιμονή και θετική ενέργεια έστειλαν μήνυμα 
αισιοδοξίας κόντρα στις δυσκολίες της εποχής.

tΟ Ladies Run, δεν είναι άλλος ένας αγώνας δρόμου. 
Δυναμικές δρομείς έτρεξαν με σκοπό να εμπνεύσουν αλλά 
και να στηρίξουν άλλες γυναίκες. Χάρη στη συμμετοχή τους 
στον αγώνα προσέφεραν, μέσω του φιλανθρωπικού σωματείου 
ΔΕΣΜΟΣ, τρείς επαγγελματικές ραπτομηχανές στον ξενώνα 
κακοποιημένων γυναικών ΦΟΙΒΗ και δέκα παιδικές κούνιες με 
στρώματα, σεντόνια και παπλώματα στις γυναικείες φυλακές 
Ελεώνα Θήβας. 

Ο αγώνας έλαβε χώρα στις 10 το πρωί της Κυριακής 21 
Σεπτεμβρίου, στο ομορφότερο ίσως σημείο της Αττικής, στο 
Λαιμό της Βουλιαγμένης.  

Οι δρΟμεις αγνωνίστηκαν σε δύο αποστάσεις (5&10χλ.) που 
είχαν ως αφετηρία και τερματισμό το εμβληματικό συγκρότημα 
του «Αστέρα». 

τΟ παρκινγκ, η έναρξη, ο τερματισμός, οι απονομές 
καθώς και η γραμματεία του αγώνα φιλοξενήθηκαν εντός του 

παραδεισένιου συγκροτήματος του Astir Palace. 

ή διαδρΟμή χρονομετρήθηκε από την εταιρεία 
AllAboutRunning του 7 φορές πρωταθλητή Ελλάδας στο 
μαραθώνιο Νίκου Πολιά, που εγγυάται τα αποτελέσματα του 
Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας. 

ςτΟυς ςταθμΟυς ανεφΟδιαςμΟυ εθελοντές με ειδική 
εμφάνιση adidas συμβούλευαν τις δρομείς και τις εμψύχωναν 
«φορώντας» το καλύτερό τους χαμόγελο!  

μετα τΟν τερματιςμΟ, οι personal trainers των Holmes 
Place προσκάλεσαν όλες τις δρομείς σε ένα χαλαρωτικό 
πρόγραμμα διατάσεων αποθεραπείας στο γρασίδι του Αστέρα. 

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, 
Για την πολύτιμη συνδρομή τους.

τΟ εμβλήματικΟ ξενοδοχειακό συγκρότημα της 
Βουλιαγμένης, Astir Palace άνοιξε και πάλι τις πύλες του 
για να φιλοξενήσει τις γυναίκες δρομείς σ’ έναν αγώνα που 
διοργανώθηκε για καλό σκοπό! 

ενα απΟ τα μικρα μυςτικα των ενοίκων του Westin 
Athens και του Arion Resort είναι ότι το «κρατίδιο» του Αστέρα 
προσφέρει ορισμένες από τις ωραιότερες διαδρομές για 
τρέξιμο στην Αττική, ανάμεσα στα πεύκα και στη θάλασσα. 

ςτις 21/09/14 εκατοντάδες γυναίκες δρομείς ανακάλυψαν 
αυτό τον κρυφό παράδεισο δίπλα στην πόλη.

ή εκκινήςή δόθηκε εντός του Αστέρα μπροστά στο Arion 
Resort που φιλοξένησε και τη γραμματεία του αγώνα σε ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα. 
 

Οι δρΟμεις έτρεξαν μέσα από τους πευκόφυτους δρόμους 
του συγκροτήματος και εξήλθαν από τη δεύτερη είσοδο με 
κατεύθυνση νότια. 

ςτΟ τερμα του Λαιμού της Βουλιαγμένης (σημείο 
ενδιάμεσης χρονομέτρησης) έκαναν αναστροφή και 
ακολούθησαν την Απόλλωνος ως την πανέμορφη Astir Marina. 

ετρεξαν μέσα από τη μαρίνα δίπλα στα σκάφη και από 
εκεί επέστρεψαν στον Αστέρα μέσω της κεντρικής εισόδου, 
ολοκληρώνοντας εντός του συγκροτήματος την απόσταση των 
5 χλμ. (επί δύο για τα 10 χλμ.). 

τΟ ρυθμΟ στο event έδωσε για τρίτη 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
Τρίτη χρονιά επιτυχίας!

LADIES ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ
Είπαμε ότι είναι ο πιο όμορφος αγώνας. Δεν 

είπαμε ότι είναι εύκολος!
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την τετάρτη 5 νοεμβρίου γράφτηκε ο συγκινητικός επίλογος στο 
πρώτο σκέλος της κοινωνικής προσφοράς του Ladies Run για το 2014.

ςε μια ζεστή μονοκατοικία στον χολαργό που αποτελεί εδώ 
και 50 χρόνια καταφύγιο για κακοποιημένες γυναίκες, συχνά με τα 
ανήλικα παιδιά τους, έγινε η επίσημη παράδοση των επαγγελματικών 
ραπτομηχανών Brother που αποκτήθηκαν μέσω του σωματείου 
ΔΕΣΜΟΣ, με τις 3.000 απο τις 4.000 ευρώ που συνεισέφεραν οι 
συμμετέχουσες στο Ladies Run.

την επιτροπή του Ladies Run υποδέχτηκε εγκάρδια στον ξενώνα 
η Κλαίρη Δανιηλίδου – Τσιμικάλη, Πρόεδρος της ΦΟΙΒΗΣ, μαζί με την 
Εκάβη Βαλλερά, μέλος του Δ.Σ. του ΔΕΣΜΟΥ που συντόνισε τη δωρεά.

τις συμμετέχουσες στον αγώνα μας εκπροσώπησαν οι δύο φετινές 
νικήτριες:Η Ντενίζ Δημάκη, πρώτη στα 10χλμ. του Ladies Run, έκανε 
ένα διάλειμμα από την πολύ σφιχτή προετοιμασία της ενόψει του 
Κυριακάτικου μαραθωνίου της Αθήνας. Και η Τίνα Κεφαλά, πρώτη 
στα 5χλμ. του Ladies Run έσπευσε κοντά μας μόλις λίγες ώρες αφού 
προσγειώθηκε στην Αθήνα απο το Σαν Φρανσίσκο οπου βρίσκονταν.

τον αστέρα βουλιαγμένης, οικοδεσπότη του πρώτου αγώνα 
αποκλειστικά για γυναίκες, εκπροσώπησε ο Λευτέρης Βαρέλης, PR & 
Marketing manager του συγκροτήματος.

Ο διοργανωτής του Ladies Run, Κίμων Φραγκάκης, ευχαρίστησε τη 
ΦΟΙΒΗ για την ευκαιρία που έδωσε στο θεσμό να προσφέρει ενίσχυση 
που θα έχει διάρκεια. Και θα βοηθήσει όχι μόνο οικονομικά αλλά και 
ψυχολογικά, ώστε οι φιλοξενούμενες στον ξενώνα να σταθούν στα 
πόδια τους δημιουργικά και να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους.

ή ντενίζ δημάκη έδειξε έντονο ενδιαφέρον για το έργο του ξενώνα 
κάνοντας ερωτήσεις για την ιστορία του, τη στέγη, τη στοργή που 
προσφέρει, αλλά και για τις ψυχολογικές και νομικές παροχές της 
ΦΟΙΒΗΣ προς εκατοντάδες γυναίκες ανεξαρτήτως εθνικότητας, 
χρώματος και θρησκείας, απο το 1966.

ςυγκινημένα, η Τίνα Κεφαλά προσφέρθηκε να βοηθήσει και στον 
τομέα του αθλητισμού και της ευεξίας, προπονώντας τις γυναίκες του 
ξενώνα στους κοντινούς πρόποδες του Υμηττού!

ή εκάβη βαλλερά τόνισε ότι είναι καθήκον του ΔΕΣΜΟΥ να 
μεσολαβεί σε τέτοιες πρωτοβουλίες αλλά και προσωπική χαρά της που 
η συνεργασία του σωματείου με το Ladies Run στοχεύει στην ενίσχυση 
ευπαθών ομάδων γυναικών που συνήθως δεν έχουν τη βοήθεια πιο 
προβεβλημένων φιλανθρωπικών προσπαθειών.

Ο λευτέρης βαρέλης συμπλήρωσε ότι είναι τιμή για τον Αστέρα να 
φιλοξενεί το Ladies Run ειδικά όταν μετά τη μεγάλη γιορτή του αγώνα 
ακολουθεί η άλλη, ακόμα ουσιαστικότερη χαρά της προσφοράς.

ιδιαίτερα φιλόξενη, η κυρία Κλαίρη της ΦΟΙΒΗΣ κέρδισε 
την συντροφιά με την ζωντάνια του πνεύματος της, με τις 
προοδευτικές απόψεις της, ακόμα και με το ξεχωριστό της 
χιούμορ. Ταυτόχρονα μας τίμησε επιδίδοντας μιασυγκινητική 
επιστολή που καταλήγει: “Μέσα στους δύσκολους καιρούς που 
ζούμε το έργο μας γίνεται ακόμα δυσκολότερο, όμως χειρονομίες 
σαν τη δική σας μας ενδυναμώνουν, γνωρίζοντας ότι έχουμε 
ανθρώπους που μας στηρίζουν. Νιώθουμε την ανάγκη να σας 
ευχαριστήσουμε θερμά και να σας ευχηθούμε ολόψυχα κάθε 
δυνατή επιτυχία στους στόχους σας”.

Ο Αγώνας
Η Προσφορά

Ο Αγώνας
Η Προσφορά

ςτα πλαίσια των απονομών του 
Ladies Run 2014, επιδίδοντας στο 
ΔΕΣΜΟ την επιταγή με τα χρήματα 
που συγκεντρώθηκαν, ο διοργανωτής 
του αγώνα Κίμων Φραγκάκης 
επεφύλασσε μια έκπληξη: Η επιταγή 
είχε αξία 4.000 ευρώ, δηλαδή 1.000 
ευρώ περισσότερα από όσα είχαν 
αρχικά ανακοινωθεί.

τότε, υποσχεθήκαμε ότι εκτός από 
τις επαγγελματικές ραπτομηχανές 
που αποκτήθηκαν για τον ξενώνα 
κακοποιημένων γυναικών ΦΟΙΒΗ, θα 
προσφέραμε ακόμα κάτι χειροπιαστό 
σε γυναίκες που το έχουν πραγματικά 
ανάγκη. Που δεν θα είναι διαδεδομένο 
και σίγουρα όχι “κοσμικό”, αλλά 
θα πιάσει τόπο. (Συνολικά, έχουμε 
δωρίσει περισσότερα από 10.000 
ευρώ από το 2012 εν ονόματι της 
κάθε συμμετέχουσας του Ladies Run, 
σε ουσιαστικές φιλανθρωπίες και όχι 
προσφορές “βιτρίνας”).

μετά από προσωπική προσπάθεια 
της -εγκυμονούσας πλέον- Εκάβης 
Βαλλερά από το ΔΣ του ΔΕΣΜΟΥ, 
συντονίστηκε η αγορά και μεταφορά 
των 10 βρεφικών κρεβατιών (κούνιες) 
και των στρωμάτων τους, και η 
παράδοσή τους σε συνεργασία με την 
κοινωνική λειτουργό Νίκη Μουσχή και 
το υπόλοιπο προσωπικό των φυλακών, 
για τα μωρά που μεγαλώνουν στη 
φυλακή με τις μαμάδες τους. 

ςυνολικά αυτή την περίοδο 
φιλοξενούνται 11 παιδάκια ηλικίας 
ως 3 ετών μέσα στο σωφρονιστικό 
κατάστημα, σε μια ξεχωριστή πτέρυγα 
με έναν μικρο παιδότοπο. Έχει γίνει 
προσπάθεια από τους υπαλλήλους 
και τις ίδιες τις κρατούμενες να 
ομορφύνει ο χώρος με παιδικές 
ζωγραφιές στους τοίχους και 
παιχνίδια που δωρίζουν φορείς όπως 
ο ΔΕΣΜΟΣ.

Οι υπάλληλοι των φυλακών ήταν 
ευγενικοί, επαγγελματίες, και μας 
έδωσαν την εντύπωση ότι εργάζονται 
με φιλότιμο για να κρατήσουν 
το σύστημα όρθιο, υπό αντίξοες 
συνθήκες. Τους ευχαριστούμε για 
την υποδοχή και την άδειά τους να 
φωτογραφίσουμε τους χώρους παρά 
τους αυστηρούς κανόνες ασφάλειας. 
Θελήσαμε να μοιραστούμε αυτές τις 
εικόνες που σφίγγουν το στομάχι αλλά 
κρύβουν και μια νότα αισιοδοξίας, με 
τις φίλες του Ladies Run. 

αν και εσείς θέλετε να βοηθήσετε 
τις κρατούμενες με οποιονδήποτε 
τρόπο (π.χ. προσφέροντας είδη 
προσωπικής υγιεινής, λίγα χρήματα για 
το ταμείο των πρώτων αναγκών όσων 
αποφυλακίζονται, ή τηλεκάρτες που 
βρίσκονται όπως μάθαμε σε μεγάλη 
ζήτηση), επικοινωνήστε με την κυρία 
Μουσχή: Τηλέφωνο 2262073026. 
Email: kkgeth@gmail.com
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Ο Αγώνας
Τα Αποτελέσματα

5.000 μέτρα, γενική καταταξή:
-Χρυσό: ΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑ

-Αργυρό: ΠΟΠΗ ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗ
-Χάλκινο: ΦωΤΕΙΝΗ ΔΑΓΚΛΗ-ΠΑΓΚΟΤΟ

5.000 μέτρα, ήλικιακή κατήγΟρια 18-29:
-Χρυσό: ΦωΤΕΙΝΗ ΔΑΓΚΛΗ - ΠΑΓΚΟΤΟ

-Αργυρό: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ
-Χάλκινο: ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

5.000 μέτρα, ήλικιακή κατήγΟρια 30-39:
-Χρυσό: ΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑ

-Αργυρό: ΠΟΠΗ ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗ
-Χάλκινο: ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΔΑΝΑΛΗ

5.000 μέτρα, ήλικιακή κατήγΟρια 40-49:
-Χρυσό: ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΟΥΛΙΔΟΥ

-Αργυρό: ΣΑΣΑ ΣΥΛΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
-Χάλκινο: ΡΕΒΒΕΚΑ ΚΟΥΤΣΗ

5.000 μέτρα, ήλικιακή κατήγΟρια 50+:
-Χρυσό: ΒΙΚΥ ΚΑΡΠΟΥζΑ

-Αργυρό: ΠΑΝΑΓΙωΤΑ ΤζΙΑΚΑ
-Χάλκινο: ΑΛΕξΑΝΔΡΑ ΤζΙΑΤζΙΟΥ

10.000 μέτρα, γενική καταταξή:
-Χρυσό: ΝΤΕΝΙζ ΔΗΜΑΚΗ

-Αργυρό: ΠΑΝΑΓΙωΤΑ ΒΛΑΧΑΚΗ
-Χάλκινο: ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

10.000 μέτρα, ήλικιακή κατήγΟρια 18-29:
-Χρυσό: ΠΑΝΑΓΙωΤΑ ΒΛΑΧΑΚΗ

-Αργυρό: ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
-Χάλκινο: ΧΑΡΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ

10.000 μέτρα, ήλικιακή κατήγΟρια 30-39:
-Χρυσό: ΝΤΕΝΙζ ΔΗΜΑΚΗ

-Αργυρό: ΕΛΕΝΑ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ
-Χάλκινο: ΡΑΝΝΕΛΛΕ ΜΑΚΚΟΗ

10.000 μέτρα, ήλικιακή κατήγΟρια 40-49:
-Χρυσό: ΑΔΡΙΑΝΗ ΔΟΜΒΡΟΥ

-Αργυρό: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
-Χάλκινο: ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥζΟΥ

10.000 μέτρα, ήλικιακή κατήγΟρια 50+:
-Χρυσό: ΑΝΝΑ ΚΟΥΝΟΥΠΑ

-Αργυρό: ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
-Χάλκινο: ΝΤΑΙΑΝΑ ΤζΕΛΑΛΗ



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 στον Αστέρα 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 
γενικού διευθυντή του Αστέρα Βουλιαγμένης
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Η Αφίσα

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Η Καταχώρηση

ASTIR MARINA

 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ASTIR MARINA

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

Ο ΟμΟρφΟτερΟς 
αγώνας επιςτρεφει!

αstir Palace ΒΟυλιαγμενη

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝOFFICIAL DRINK OFFICIAL EYEWEAR ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣOFFICIAL TIMER
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Το Flier

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Η Πρόσκληση

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
WWW.LADIESRUN.GR

Ο ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ! www.ladiesrun.gr

Την Κυριακή 21/09 στη 13:00, μετά τον τερματισμό και τις απονομές,  
για finger food & refreshments, στο εστιατόριο Galazia Hytra.  
Για να γιορτάσουμε μαζί, τη λήξη του τρίτου Ladies Run! 

Διεύθυνση: Westin Athens, Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη.

Σας προσκαλούµε,
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ASTIR MARINA

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Το Πρόγραμμα

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Tα Banners

ASTIR MARINA

ASTIR MARINA

ASTIR MARINA
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Οι Σημαίες

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
H Αψίδα
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ΟΝΟΜΑ
123

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Τα Bibs

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Το Backdrop

ΟΝΟΜΑ
123

ASTIR MARINA

ASTIR MARINA

ASTIR MARINA

ASTIR MARINA

ASTIR MARINA

ASTIR MARINA

ASTIR MARINA

ASTIR MARINA
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Τα Online-banners

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Οι Διαπιστεύσεις

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

laneyardsFINAL.indd   12 08-Sep-14   8:50:54 PM

OFFICIAL EYEWEAR

laneyardsFINAL.indd   11 08-Sep-14   8:50:35 PM

WELLNESS PARTNER

laneyardsFINAL.indd   10 08-Sep-14   8:50:17 PM
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Το Aυτοκόλλητο

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Το Αναμνηστικό δίπλωμα

123
RUN LIKE A LADY!

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

ΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑ

ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΟ LADIES RUN 2014 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΣΤΟ ASTIR PALACE ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΜΕ ΧΡΟΝΟ

00:18:20

Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

Kίμων Φραγκάκης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ
TOY ASTIR PALACE

Mιχάλης Μεταξάς
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Τα Κάγκελα

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Οδική Σήμανση

ASTIR MARINA
®

®



Τα Δώρα
Το goodie bag -ένα μοντέρνο drawstring backpack προσφορά της ERGO- 
που δόθηκε δωρεάν στις συμμετέχουσες περιελάμβανε πολλές εκπλήξεις: 

Ένα βηματομετρητή από τον Official timer, την ελβετική iWc. εκπτωτικό 
κουπόνι του Official Jeweler Links of London. Ένα μικρό σετ καλλυντικών 
του dove, που ήταν το Official Skincare της διοργάνωσης. Και φυσικά το 

εξαιρετικό, μεσάτο dry-fit τεχνικό τισερτ του sports Partner, adidas, σε 
εκτυφλωτικό κίτρινο χρώμα. Ακόμα, πριν τον αγώνα κάθε συμμετέχουσα είχε 
λάβει ένα προσωπικό email-πρόσκληση για δωρεάν trial στο Holmes Place 
club της επιλογής της. Και βέβαια στις συμμετέχουσες προσφέρθηκαν νερό 
contrex και μπανάνες chiquita στη διαδρομή και στην τελετή των απονομών. 

Σε κάθε lady που τερμάτιζε, η Links of London προσέφερε για τρίτη συνεχή 
χρονιά το iconic Ολυμπιακό βραχιολάκι της σε συλλεκτική έκδοση μόνο για 
τις συμμετέχουσες του Ladies Run, καθώς επίσης και τα βαρύτιμα, επίχρυσα 

και επάργυρα μετάλλια στις 30 νικήτριες του αγώνα. 



52 53

Τα Δώρα 
Το Goodie Bag

Τα Δώρα 
Τo Τ-Shirt
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Τα Δώρα 
Τα Μετάλλια

Τα Δώρα 
Τα Βραχιόλια τερματισμού



Το Pre Publicity
Τα ΜΜΕ αγκάλιασαν με ενθουσιασμό για τρίτη χρονιά την 
ανακοίνωση του αγώνα Ladies Run, αντιμετωπίζοντας το ως 

είδηση πρώτου μεγέθους. Για τρεις μήνες έντυπα, ιστοσελίδες 
και ραδιοφωνικές εκπομπές μετέδιδαν τα μυνήματα 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.
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kmag.gr adidasrunningteam.gr

To Pre Publicity
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To Pre Publicity

instyle.gr
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athinorama.grthegreatborders.gr

To Pre Publicity



64 65

artandlife.gr lifo.gr

To Pre Publicity
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infokids.gr

To Pre Publicity

womenshealthellas.gr
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xbody.grsportevent.gr

To Pre Publicity
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athensvoice.gr

To Pre Publicity

vimaonline.gr
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Runner Magazineyesido.gr

To Pre Publicity
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fnl-guide.com

To Pre Publicity

greece.dailysecret.com
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instyle.grxxxxxx

To Pre Publicity

kariera.gr
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desmos.org in.gr

To Pre Publicity
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ideesmag.grnotianea.gr

To Pre Publicity



To Event
Το ομορφότερο και πιο exclusive resort της Αττικής  άνοιξε τις πύλες τους για να υποδεχτεί 
για τρίτη συνεχή χρονιά τον πρώτο και μοναδικό αγώνα δρόμου για γυναίκες. Το πάρκινγκ, η 
γραμματεία, η έναρξη, ο τερματισμός, η πολύχρωμη τελετή των απονομών και η δεξίωση μετά 
τον αγώνα φιλοξενήθηκαν στον αστέρα βουλιαγμένης. Οι δρομείς έτρεξαν μια απο τις πιο 

όμορφες διαδρομές στην ελλάδα ξεκινώντας μέσα στον πευκόφυτο παράδεισο του Αστέρα. 
Συνέχισαν ώς το τέρμα του Λαιμού Βουλιαγμένης, πέρασαν μέσα από την μαρίνα με τα 

εντυπωσιακά σκάφη, και επέστρεψαν  στον Αστέρα από την κεντρική πύλη. 

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 

€10.000 μετρητοίς. Αυτή τη χρονιά, πάντοτε μέσω του σωματείου «ΔΕΣΜΟΣ», το Ladies Run 
πρόσφερε επαγγελματικές ραπτομηχανές στο Σύλλογο κακποιημένων Γυναικών ΦΟΙΒΗ.

Το τρίτο Ladies Run ήταν κατά γενική ομολογία και μια συνάντηση κορυφής διακεκριμένων 
Ελληνίδων δρομέων: Από την κάτοχο του πανελληνίου ρεκόρ στο μαραθώνιο μαρία 

πολύζου, ως την τίνα κεφαλά που μετά την προσπάθειά της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Λονδίνου επανήλθε στην ενεργό δράση και κέρδισε την κούρσα των 5χλμ. Αλλά και πολλές 
ακόμα κορυφαίες αθλήτριες όπως η ντενίζ δημάκη, που για τρίτη συνεχή χρονιά ανέβηκε 

στην κορυφή του βάθρου στα 10 χλμ.
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To Event
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To Event



To After Publicity
Τον τρίτο sold out αγώνα Ladies Run κάλυψαν εκατοντάδες 
ιστοσελίδες, τα κορυφαία έντυπα αλλά και τηλεοπτικές 

εκπομπές (AΝΤ1, MTV & Nova). Ταυτόχρονα, το virality στα 
social media έσπασε ρεκόρ με τις εκατοντάδες συμμετέχουσες 

να μοιράζονται εμπειρίες, κατορθώματα και… selfies, 
προκαλώντας μια πλημμύρα θετικής ενέργειας! 
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To After Publicity
The Official Video



106 107

To After Publicity
TV
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To After Publicity

enimerosi-news.gr action24.gr
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To After Publicity

emea.gr adidasnewsstream.com
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To After Publicity

thetoc.gr fitnesspulse.gr
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To After Publicity

biznews.grsportdog.gr
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To After Publicity

in.gr hapco.gr
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To After Publicity

andro.gr
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To After Publicity

runnermagazine.grpopaganda.gr
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To After Publicity

chiquita.grrunningnews.gr
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To After Publicity

sooc.greirinika.gr
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To After Publicity

aagora.grnewpost.gr
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To After Publicity

youweekly.grinandout.com.cy
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To After Publicity

peoplegreece.comdesmos.org
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To After Publicity

protothema.grgossip-tv.gr



134 135

marieclaire.gr

To After Publicity

thebest.gr
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neatv.gr athensvoice.gr

To After Publicity
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fthis.gr eye-shop.gr

To After Publicity



To After Publicity

nou-pou.gr queen.gr
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Ladies Run 2014
Διοργάνωση:

κίμων φραγκάκης - neW Run
Project Manager: Μάγδα Γκούμα

Operations Manager: Νινέττα Γιακιντζή - Γιούλη Τζερμπίνου
Art director: Μενέλαος Νικόπουλος

Web development: Γιώργος Χατζόπουλος - Stonewave
Φωτογραφία: Ναταλία Δοκουμετζίδη, Νίκος Καρανικόλας, Μενέλαος Μυρίλλας, Φιλιώ Σταματοπούλου, Αλέξανδρος Θεοφυλάκτου, 

Ελευθέριος Μιχαλινός
Τεχνική διεύθυνση: Νίκος Πολιάς

Ηλεκτρονική χρονομέτρηση: All About Running
Υπεύθυνη γραμματείας: Ιρέν Μαμφρεντός
Υπεύθυνη εθελοντών: Χαρά Πολιτοπούλου

Event team: Τατιάνα Αλιματίρι, ζωή Αντωνίου, Κωστής Αντωνόπουλος, Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου, Μαριλένα Βρανά, Κλαίρη Γάσπαρη, 
Φαίδρα Γάσπαρη, Δήμητρα Γεωργίου, Παναγιώτης Γιαννούτσος, Άγγελος Γκούμας, Δημήτρης Γκούμας, Άντρια Δαλάκα, Παναγιώτα Δόγκα, 
Άσπα Καλαθά, Έφη Καλαντζή, Ολυμπία Καππάτου, Δώρα Κατσικόγιαννη, Κωνσταντίνα Κατσικόγιαννη, Λάμπρος Κολοβός, Τάσος Λαζάρου, 

Δήμητρα Λιαμέτη, Θέμις Λιαμέτη, Θανάσης Λιοπύρης, Εύη Μακράκη, Θάνος Μπουτραχάνης, Θεοδοσία Οικονόμου, Ανατολή Παλλά, 
Ειρήνη Παναγοπούλου, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γωγώ Παπαϊωάννου, Μαρία Παρτσινεβέλου, Νατάσσα Πατρίκη, Εβελίνα Πλέσσα, Μαρίνα 
Ποδηματά, Βίβιαν Ρουβέλα, Αλέξανδρος Σκαναβής, Γιώργος Σκαφίδας, Γιώργος Σταματόγλου, Αθηνά Τσιμπίδου, ξανθή Τσιμπούρα, Ελίνα 

Τσόκαλη, Αναστασία Φεύγα, Δήμητρα Φεύγα, 
DJ: Μαρία Παπιδάκη

Ηχητική κάλυψη: Αλέξανδρος Στριφτόμπολας - Podimatas audiovisual
Video: Αλέξης Καπλάνης, Πάνος Μανωλίτσης - Production House

Σχεδιασμός Lady Icon: Έμιλυ Γιαννούκου
Εκτυπώσεις: Γιάννης ζάρας, PrintFair, Papadopoulos Flags

ευχαριστούμε θερμά:
- Τον Πρόεδρο Πολυχρόνη Γριβέα, τον πρώην Γενικό Διευθυντή Μιχάλη Μεταξά, τον Διευθυντή μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων Λευτέρη 

Βαρέλη, τον Διευθυντή πωλήσεων και μάρκετινγκ Μάρκο Λαμπίρη, την Events coordinator Όλγα Πολίτσου, τον Διευθυντη ασφάλειας Βασίλη 
Καπράλο και όλη τη διοίκηση και το προσωπικό του Αστέρα Βουλιαγμένης

- Τον διευθυντή Ιωάννη Αλεξόπουλο και όλο το προσωπικό της Astir Marina

- Τον διοικητή Αλέξανδρο Κυριακόπουλο και όλο το προσωπικό του λιμεναρχείου Βουλιαγμένης

- Την Τροχαία Ελληνικού

- Τη Διεύθυνση Συγκοινωνιακού του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών

-Την Πρόεδρο Νίκη Κεραμέως, το μέλος του ΔΣ Εκάβη Βαλλερά, και όλους τους συνεργάτες και εθελοντές του σωματείου ΔΕΣΜΟΣ

- Τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και όλους τους εργαζομένους, καθώς και τους δημότες, του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Official Jeweler: Links of London
Official Sportswear: adidas

Official Skincare: dove
Official Drink: contrex

Official Snack: chiquita
Official Eyewear: Oakley

Insurance Partner: ergo Hellas
Wellness Partner: Holmes Place

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

Αθλοθέτης: κωνσταντίνος βαλαής - Valaes
Ειδικός Υποστηρικτής: astir marina

Accommodation Partner: astir Palace

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 και τις μητέρες 
των Γυναικείων Φυλακών Ελαιώνα. 


