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LADIES RUN

LADIES RUN VIRAL 
O επιτυχημένος θεσμός 

που νικάει τις αντιξοότητες 

Ο πιο λαμπερός θεσμός του τρεξίματος επέστρεψε εν μέσω 
lockdown με μια διαφορετική αναμέτρηση: Εκατοντάδες 
ladies αλλά και αρκετοί gentlemen έτρεξαν στο Ladies Run 
VIRAL, στηρίζοντας γυναίκες που έχουν ανάγκη, και γεμίζο-
ντας τα social media με όμορφες εικόνες! 
 
Αλήθεια, πώς αποδεικνύει ένας θεσμός την ανθεκτικότητά 
του; Οταν όλα είναι άκρως ευοίωνα ή όταν κόντρα σε όλα τα 
δεδομένα καταφέρει να αντέχει και μάλιστα να ολοκληρώνει 
το έργο του με επιτυχία; Το Ladies Run απέδειξε φέτος ότι 
είναι ένας θεσμός που θα διατηρηθεί για χρόνια διότι είναι 
μαχητικός, επινοητικός και έχει πλατιά υποστήριξη από τις 
Ladies και, πλέον, τους Gentlemen. 
 
Ο φετινός αγώνας λόγω της πανδημίας και της καραντίνας 
δεν είχε τον χαρακτήρα μιας γιορτής από… κοντά. Χρειάστη-
κε να διαφοροποιηθούν οι κανόνες και να γίνουν οι απαραίτη-
τες προσαρμογές. Και τι μ’ αυτό; Η επιτυχία είναι σύμφυτη μ’ 
αυτόν τον λαμπρό θεσμό. Κάτι που δίνει κουράγιο στο Ladies 
Run, το αδελφάκι του Andro, να αισιοδοξεί σε μια αθλητική 
κανονικότητα τη νέα χρονιά. Το σίγουρο είναι: δεν πρόκειται 
να χαθούμε με τίποτα. Θα συνεχίσουμε να τρέχουμε για καλό 
σκοπό.

Ένας διαφορετικός αγώνας
Κάθε Lady κατέβαλε τη δική της προσπάθεια σε διαδρομή, 
ημέρα και ώρα που είχε η ίδια επιλέξει. Οι Ladies έτρεξαν με 
ασφάλεια στα ομορφότερα σημεία της Ελλάδας αλλά και στις 
Βρυξέλλες, στο Λονδίνο και στη Βαρκελώνη! Οι επιδόσεις 
ελέγχθηκαν και καταχωρήθηκαν από την εταιρεία που ανα-
λαμβάνει τον Μαραθώνιο της Αθήνας.
 
Νικήτριες -εκτός συναγωνισμού- αναδείχθηκαν:  
– Στην πρώτη θέση η Παναγιώτα Τόκα, με χρόνο 18΄09.  
– Στην δεύτερη θέση η Ντενίζ Δημάκη, με χρόνο 18΄22.  
– Στην τρίτη θέση η Μαριάννα Βλαχογιάννη, με χρόνο 18΄50. 
 
Το νέο concept είχε στην καρδιά του ένα στυλάτο 
Application, μέσα από το οποίο όλες οι πληροφορίες για τον 

αγώνα ήταν διαθέσιμες στο smartphone της κάθε συμμετέ-
χουσας. Μέσα από το App η κάθε Lady μπορούσε να βελτι-
ώσει το χρόνο της, να ανεβάσει μια selfie, να κάνει nominate 
μια φίλη, να κατεβάσει το αναμνηστικό της δίπλωμα κ.ο.κ. 
 
Έτσι, η προπόνηση, η χαρά της ημέρας του αγώνα, η εκκίνηση 
και φυσικά ο τερματισμός με το Virtual μετάλλιο στο στήθος, 
γέμισαν τα timelines των Ladies δίνοντας fit & stylish τόνο 
στα social media για πολλές μέρες, σε μια δύσκολη περίοδο 
για την κοινωνία.

Gentlemen στο Ladies Run VIRAL
Οι εκπλήξεις όμως δεν σταμάτησαν στο App, αφού για 
πρώτη φορά στο θεσμό δόθηκε η δυνατότητα και σε άνδρες 
να συμμετάσχουν (εκτός συναγωνισμού), τρέχοντας για μια 
Lady! Οι κύριοι ανακοίνωναν στα Social Media την κυρία για 
την οποία θα έτρεχαν, και εκείνη με τη σειρά της παρέλαβε το 
αναμνηστικό Gοodie Bag με το επίσημο Τ-shirt ως ενθύμιο, 
στο σπίτι της. 
 
Στους άνδρες, ξεχώρισαν:  
– Στην πρώτη θέση ο Κωνσταντίνος Αγγελακόπουλος, με χρόνο 
18΄24.  
– Στην δεύτερη θέση ο Απόστολος Χρυσαφέλης, με χρόνο 
18΄33.  
– Στην τρίτη θέση ο Ηλίας Λυμπέρης, με χρόνο 20΄37.

Όμορφα δώρα και πλούσιες κληρώσεις
Παρά τις αναπόφευκτες καθυστερήσεις στις αποστολές κούριερ 
λόγω της γιορτινής περιόδου και κυρίως λόγω της πανδημίας, οι 
συμμετέχουσες έλαβαν ως δώρο ένα μεσάτο τεχνικό T-shirt σε 
θηλυκή γραμμή, με εκτυφλωτικό κοραλί χρώμα και το σήμα του 
Ladies Run VIRAL στο στήθος. Μια χαρούμενη ανάμνηση από 
μια δύσκολη χρονιά!
 
Ακόμα, κάθε συμμετέχουσα κέρδισε αυτομάτως ένα δωρεάν 
διαδικτυακό μάθημα Pilates, με την Μάντη Περσάκη, μέσω της 
Πλατφόρμας ΖΟΟΜ. 
 
Η Samsung, ο Χρυσός Χορηγός του θεσμού προσέφερε σε 
κλήρωση το κορυφαίο Smartphone της αγοράς -ένα Galaxy S20 
FE, το πιο stylish smartwatch Galaxy Watch3, και ένα ζευγάρι 
πρωτοποριακά Galaxy Buds Live!
 
Ακόμα, ο διεθνώς διακεκριμένος γλύπτης VALAES προσέφερε 
τρία πολύτιμα, χρυσά δεντράκια – ελιές που κληρώθηκαν σε 
ισάριθμες τυχερές Ladies. 

Editorial
 
Τέλος, η fitness expert Μάντη Περσάκη, προσέφερε 5 δωρε-
άν μηνιαίες συνδρομές σε τυχερές Ladies για μαθήματα της 
επιλογής τους (Pilates, Μυική Ενδυνάμωση, Stretching, Yoga, 
ή Kick Boxing) μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Κορυφαίοι υποστηρικτές
Και φέτος, τρέξαμε και κατακτήσαμε τους στόχους μας, 
παρέα με τις συσκευές Galaxy της Samsung, που ήταν ο 
Χρυσός Χορηγός του Ladies Run για 5η χρονιά! Ο απόλυ-
τος σύμμαχος ευεξίας Galaxy Watch3, τα εξαιρετικά ελα-
φριά ασύρματα ακουστικά Galaxy Buds Live και το νέο 
πανίσχυρο smartphone Galaxy S20 FE, έγιναν ο ιδανικός 
σύντροφος της κάθε runner, αναβαθμίζοντας την εμπειρία 
άσκησης, και βοηθώντας την να πετύχει ακόμη καλύτερες 
επιδόσεις.
 
Σε όλη την περίοδο της προπόνησης και βέβαια την ημέρα 
του αγώνα, το ΘΕΟΝΗ μας χάρισε άμεση ενυδάτωση χάρη 
στο αλκαλικό του pH. To Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ, 
το πιο βραβευμένο ελληνικό νερό στον κόσμο με 23 Διε-
θνή Βραβεία Ποιότητας, ήταν ξανά ο επίσημος Hydration 
Partner του θεσμού και σε κάθε goodie bag υπήρχε μια 
δροσιστική φιάλη. 
 
Για μια ακόμα χρονιά οι Ladies έτρεξαν και με τη δύναμη 
των προϊόντων Arla Protein. Eίναι μια σειρά γευστικών 
και θρεπτικών γαλακτοκομικών προϊόντων για ανθρώπους 
που βρίσκονται καθημερινά σε κίνηση και χρειάζονται λίγη 
περισσότερη ενέργεια. Η φυσική πρωτεΐνη γάλακτος, σε 
συνδυασμό με την προπόνηση, βοηθά στην αύξηση και 
διατήρηση της μυϊκής μάζας.
 
Τέλος, από το 2016, το ΙΑΣΩ, ένας θεσμός της Υγείας ει-
δικά για Ladies, είναι στο πλευρό του αγώνα των γυναικών 
με φροντίδα και υπευθυνότητα. Και φέτος στο προσωπικό 
Goodie Bag της κάθε lady υπήρχε mia Gift Card αξίας 30 
ευρώ, προσφορά της κορυφαίας Μαιευτικής-Γυναικολογι-
κής Κλινικής.

Το Μήνυμα της προσφοράς
Σε μια εποχή που όλοι μας αναζητάμε εναλλακτικούς 
τρόπους ενδυνάμωσης, απόδρασης και προσωπικής βελτί-
ωσης, εκατοντάδες γυναίκες έδωσαν ξανά το παράδειγμα. 
Πετυχαίνοντας έναν έντονα συμβολικό στόχο για τον εαυτό 
τους! 

 
Από το 2012 το Ladies Run έχει προσφέρει πάνω από 
25.000€ σε φιλανθρωπίες. Και φέτος, 4€ (μείον ΦΠΑ) από 
κάθε συμμετοχή κόστους 10€, θα διατεθούν στο σωματείο 
ΔΕΣΜΟΣ, για να στηριχθούν ευπαθείς ομάδες γυναικών. 
Με αυτές τις αξίες στην καρδιά, ο αγώνας ολοκληρώθηκε 
λίγα 24ωρα πριν από τα Χριστούγεννα, προσφέροντας μια 
νότα ευεξίας, ζεστασιάς και αισιοδοξίας. 
 
Με την προσδοκία το 2021 να είναι μια χρονιά γεμάτη 
δράση και υγεία, οι Ladies ευχήθηκαν καλή αντάμωση το 
φθινόπωρο στην Astir Beach, στο Official Hub του θεσμού!
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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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ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΤΣΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΥ

Πορτρέτα προσωπικοτήτων 

ΜΥΡΤΩ ΚΑΖΗ

To Website
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XENIA GHALI ΒΙΒΙΑΝ & ΠΟΛΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ

Πορτρέτα προσωπικοτήτων 
To Website
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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



LADIES RUN

Tα Social Media

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. 

Χιλιάδες organic friends 
χωρίς πληρωμένη 

προώθηση και 
διαφημιστικά τρίκ.
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FACEBOOK ANALYTICS 
Τα καθημερινά posts στη σελίδα του Ladies Run έφταναν σε reach 
χιλιάδες άτομα με δεκάδες likes & shares. Σε μια δύσκολη περίοδο 

καραντίνας, το activation του Ladies Run ήταν ένα όμορφο παράθυρο 
αισιοδοξίας μέσω των social media. 

Facebook Instagram
Tα Social Media

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 

“παίζουν” έντονα και την ημέρα του Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας. 
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Το Activation
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. Λόγω της πανδημίας, το 2020 δεν 

μπόρεσε να πραγματοποιηθεί το κλασικό Ladies Run. Όμως το online 
activtion μας, προσέλκυσε εκατοντάδες Ladies εν μέσω καραντίνας, 

δίνοντας μια νότα αισιοδοξίας!.
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Η Προσφορά
To Activation

είχε επισκεφτεί και τα ανοικτά πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου 
στην πλατεία Κουμμουνδούρου, και είχε προσφέρει ένα κολποσκόπιο 
αξίας άνω των 3.000 ευρώ.

Ο ξενώνας λειτουργεί ως ένα Ανοικτό Κέντρο Υποδοχής για τη με-
σοπρόθεσμη διαμονή ευάλωτων γυναικών αιτούντων άσυλο, και των 
παιδιών τους, με εξατομικευμένη προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης ασύλου. Και με 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική, ψυχαγωγικές δρα-
στηριότητες, υγειονομική περίθαλψη, διατροφή, ασφάλεια και υγιεινή.

Το Κέντρο λειτουργεί όλο το 24ωρο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, 
για 44 δικαιούχους με ολοκληρωμένο τρόπο. Αυτή τη στιγμή ο ξενώ-
νας «A step Forward» φιλοξενεί γυναίκες με  4 βρέφη και 16 μικρά 
παιδιά έως 12 ετών. Οι ανάγκες του ξενώνα ποικίλουν από είδη ένδυ-
σης, επισιτιστικές ανάγκες μέχρι τεχνολογικό και οικιακό εξοπλισμό.

Το Ladies Run επέλεξε να εξοπλίσει τον κοινόχρηστο χώρο του 
Ξενώνα με μια μεγάλη τηλεόραση 65”, ένα DVD Player, μια συλλογή 
από DVDs, ένα ηχοσύστημα, ένα επαγγελματικό βραστήρα, μια 
ηλεκτρική σκούπα. Ακόμα, λόγω των ημερών προσφέρθηκαν  30 πα-
κέτα με τσουρέκια και κουλούρια που αγοράστηκαν από τον γνωστό 

Οι ανατροπές είναι μέρος της ζωής. Το σημαντικό είναι να βλέπεις 
τη θετική πλευρά των πραγμάτων, και να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Το 
Ladies Run, γεννημένο μέσα στην κρίση (2012), έχει αποδείξει όλα 
αυτά τα χρόνια που καθιερώθηκε ως ένας πρωτοπορικός αθλητικός 
θεσμός, πως δεν πτοείται από αναποδιές. Έτσι και το 2020, που 
αναγκάστηκε να μεταφερθεί online. Παραδοσιακά, ο λαμπερός 
φιλανθρωπικός αγώνας διεξάγεται στην Astir Beach. Φέτος όμως, 
τα πράγματα ήταν διαφορετικά για όλους, άρα και για τον αγώνα 
δρόμου των γυναικών.

Παρά την πανδημία και την καραντίνα, το Ladies Run όχι μόνο 
δεν υπέστειλε τη σημαία του, αλλά κατάφερε να προσαρμοστεί 
στις νέες συνθήκες και να προσφέρει μια ευπρόσδεκτη αθλητική 
διέξοδο, διατηρώντας πάντα την κοινωνική πτυχή του που είναι στο 
επίκεντρο της αποστολής του. Από ιδρύσεως, ο θεσμός στηρίζει 
ευπαθείς ομάδες γυναικών και έχει προσφέρει πάνω από 25.000 
ευρώ σε φιλανθρωπίες.
4€ από κάθε συμμετοχή κόστους 10€, συγκεντρώθηκαν φέτος για 
να διατεθούν μέσω του σωματείου ΔΕΣΜΟΣ, σε ευπαθείς ομάδες 
γυναικών. Μετά την ολοκλήρωση του φετινού αγώνα, τα χρήματα 
κατατέθηκαν στον λογαριασμό του ΔΕΣΜΟΥ, από το Ladies Run. 
Και πριν λίγες ημέρες ήρθε η στιγμή για την επίδοση του αποδει-
κτικού της κατάθεσης στην Γενική Διευθύντρια και στην Ταμία του 
Σωματείου. Ο διοργανωτής του Ladies Run Κίμων Φραγκάκης 
συνάντησε την Έμιλυ Κερν και τη Λάρα Σταφυλοπάτη στο άλσος 
Πικιώνη, για την ολοκλήρωση της δωρεάς. Μαζί τους ήταν και η 
φετινή νικήτρια του Ladies Run Παναγιώτα Τόκα, που έτρεξε τα 5 
χιλιόμετρα με χρόνο 18’09”. Η αθλήτρια του στίβου ήρθε για την 

περίσταση από την Αρκαδία όπου προπονείται, και με την παρουσία 
της εκπροσώπησε όλες τις συμμετέχουσες που έδωσαν φέτος τον 
καλύτερο τους εαυτό.

Έχουν περάσει δύο μήνες από τη στιγμή που το Ladies Run παρέδω-
σε μέρος των εσόδων του επιτυχημένου αγώνα Ladies Run VIRAL 
στο Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ. Σήμερα θα αρχίσουν να 
πιάνουν τόπο αυτά τα χρήματα καθώς υλοποιήθηκε η προσφορά του 
αγώνα στον ξενώνα των Γιατρών του Κόσμου, κοντά στην Ομόνοια.

Ο θεσμός του Ladies Run (που είναι «αδελφάκι» του Andro) έχει 
μια ζεστή παράδοση συνεργασίας με τον ΔΕΣΜΟ, έτσι ώστε μέρος 
των χρημάτων που συλλέγονται από τους αγώνες να ενισχύουν κάθε 
χρόνο φορείς που ασκούν κοινωνικό λειτούργημα και συντρέχουν 
ευπαθείς ομάδες γυναικών, όπως οι μαμάδες και τα ανήλικα παιδιά 
τους που διαμένουν στον ξενώνα.

Η διοίκηση του Ladies Run έχει ενισχύσει και άλλους ξενώνες μετα-
ναστριών ή κακοποιημένων γυναικών, από το 2012 που «τρέχει» ο 
αγώνας των γυναικών. Αυτή τη φορά η κοινωνική δράση του Ladies 
Run είχε στόχο να προσφέρει λίγη χαρά σε ευάλωτες γυναίκες και 
παιδιά στον ξενώνα των Γιατρών του Κόσμου «A step Forward».

Η επισταμένη δουλειά που κάνουν οι Γιατροί του Κόσμου είναι γνω-
στή εδώ και χρόνια. Μέσα σ’ αυτές τις προσπάθειες εντάσσεται και 
ο ξενώνας κοντά στην Ομόνοια. Πρόκειται για ένα ασφαλές καταφύ-
γιο για γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο και που αναζητούν Άσυλο 
με τα παιδιά τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2014, το Ladies Run 

Μπορεί λόγω της πανδημίας το 
φετινό Ladies Run να άλλαξε 

φυσιογνωμία, αλλά δεν ξέχασε την 
κοινωνική του αποστολή. Μέρος 
των εσόδων του επιτυχημένου 
αγώνα παραδόθηκαν στο Μη 

Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ 
και θα διατεθούν για γυναίκες που 

χρειάζονται άμεση στήριξη.

Επίσης, σε μια ακόμα δράση 
αλληλεγγύης, και με συντονιστή 

το σωματείο ΔΕΣΜΟΣ, 
προσφέραμε μια τηλεόραση 65’’, 
ένα DVD player, ένα ηχοσύστημα, 
έναν επαγγελματικό βραστήρα, 

μια ηλεκτρική σκούπα και άφθονα 
πασχαλινά γλυκά για τα παιδιά και 
τις μαμάδες τους που διαμένουν 
στον ξενώνα «A step Forward» 
των Γιατρών του Κόσμου, στην 

Ομόνοια.

παραδοσιακό φούρνο ΠΝΥΚΑ, καθώς και εκατοντάδες 
σοκολατένια αυγά που το προσωπικό του ξενώνα θα 
κρύψει για να ανακαλύψουν τα παιδιά στις γιορτές του 
Πάσχα.

Η Αγγελική Μαυρίκου από το τμήμα Εθελοντών και Χορη-
γιών των Γιατρών του Κόσμου καθώς και η Αλίκη Τζανε-
δάκη, Υπεύθυνη του Προγράμματος «A step Forward» 
παραβρέθηκαν εκ μέρους των Γιατρών του Κόσμου και 
μας ενημέρωσαν για τη σημασία του ξενώνα.

Από τον ΔΕΣΜΟ, παραβρέθηκαν η Βασιλική Ντζούφρα 
(Υπεύθυνη Ανάπτυξης Σχέσεων με Κοινωνικούς Φορείς), 
ο Πάνος Μπατάκης (συνεργάτης) και η Βαλεντίνα Βιτάλη 

(Project Manager), οι οποίοι φρόντισαν να υλοποιηθεί με ταχύτητα και 
διαφάνεια η προσφορά του Ladies Run, αγοράζοντας και μεταφέρο-
ντας τα αγαθά για τον ξενώνα.

Ο διοργανωτής του Ladies Run, Κίμων Φραγκάκης, ανάφερε χαρακτη-
ριστικά: «Ευχαριστούμε από καρδιάς τον ΔΕΣΜΟ για την καθοδήγηση, 
την αξιοπιστία και τη φιλική συνεργασία σε κάθε επίπεδο. Είναι χρέος 
μας να στηρίζουμε ευάλωτες γυναίκες, και το κάνουμε από το 2012 
έχοντας συνεισφέρει πάνω από 25.000 ευρώ σε δράσεις και σε ανα-
γκαία είδη. Επίσης δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε με το Ladies 
Run κοντά στους Γιατρούς του Κόσμου και δεν θα είναι η τελευταία».

Αυτή ήταν η πρώτη δράση του Ladies Run για τη φετινή χρονιά, ενώ 
αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι ο θεσμός βρέθηκε κοντά στα 
ασυνόδευτα κορίτσια στη ΜΚΟ «Ζεύξις» προσφέροντας πλυντήριο 
πιάτων και κλιματιστικά, αλλά και σε πρόσφυγες, μητέρες και παιδιά 
στον ξενώνα Safe Place στο Λαύριο όπου προσφέρθηκαν πέντε πο-
δήλατα και κράνη για τα παιδιά και τις μαμάδες πρόσφυγες. Η τρίτη 
δράση του Ladies Run κατά την περσινή χρονιά ήταν κοντά σε μικρά 
παιδιά που διαμένουν στο «Μεγάλο μας σπίτι»: Γεμίσαμε με παιχνίδια 
έναν πρότυπο χώρο συναντήσεων, ψυχολογικής υποστήριξης και 
πρώιμης κοινωνικοποίησης για παιδιά  έως 4 ετών.
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Τα Αποτελέσματα
To Activation

ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΘΈΣΗ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΚΑ, ΜΈ ΧΡΌΝΌ 18:09

ΣΤΗΝ ΔΈΎΤΈΡΗ ΘΈΣΗ Η ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ, ΜΈ ΧΡΌΝΌ 18:22

ΣΤΗΝ ΤΡΊΤΗ ΘΈΣΗ Η ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΈ ΧΡΌΝΌ 18:50

ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ, ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ

ΣΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΘΈΣΗ Ό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΈ ΧΡΌΝΌ 18:24

ΣΤΗΝ ΔΈΎΤΈΡΗ ΘΈΣΗ Ό ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ, ΜΈ ΧΡΌΝΌ 18:33 

 ΣΤΗΝ ΤΡΊΤΗ ΘΈΣΗ Ό ΗΛΙΑΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ, ΜΈ ΧΡΌΝΌ 20:37
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Οι φωτογραφίες
Ο Αγώνας
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Οι φωτογραφίες
Ο Αγώνας
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Οι φωτογραφίες
Ο Αγώνας



LADIES RUN

Οι φωτογραφίες
Ο Αγώνας
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Το Επικοινωνιακό Υλικό 
To Activation 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. Σχεδιάστηκαν διπλώματα με την 

ατομική επίδοση κάθε αθλήτριας, το έμβλημα του φιλανθρωπικού σωματείου 
ΔΕΣΜΟΣ και την υπογραφή του Διοργανωτή του Αγώνα. 



LADIES RUN

Το Application - Banners - Newsletters
To Eπικοινωνιακό Υλικό
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Το Δίπλωμα - Το bib
To Eπικοινωνιακό Υλικό
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Τα Δώρα 
Οι συμμετέχουσες έλαβαν ως δώρο ένα μεσάτο τεχνικό T-shirt σε θηλυκή 

γραμμή, με εκτυφλωτικό κοραλί χρώμα και το σήμα του Ladies Run VIRAL στο 
στήθος. Μια χαρούμενη ανάμνηση από μια δύσκολη χρονιά!

Ακόμα, κάθε συμμετέχουσα κέρδισε αυτομάτως ένα δωρεάν διαδικτυακό 
μάθημα Pilates, με την Μάντη Περσάκη, μέσω της Πλατφόρμας ΖΟΟΜ. 

Η Samsung, ο Χρυσός Χορηγός του θεσμού προσέφερε σε κλήρωση 
το κορυφαίο Smartphone της αγοράς -ένα Galaxy S20 FE, το πιο stylish 

smartwatch Galaxy Watch3, και ένα ζευγάρι πρωτοποριακά Galaxy Buds Live!
Ακόμα, ο διεθνώς διακεκριμένος γλύπτης VALAES προσέφερε τρία πολύτιμα, 

χρυσά δεντράκια – ελιές που κληρώθηκαν σε ισάριθμες τυχερές Ladies. 
Τέλος, η fitness expert Μάντη Περσάκη, προσέφερε 5 δωρεάν μηνιαίες 

συνδρομές σε τυχερές Ladies για μαθήματα της επιλογής τους (Pilates, Μυική 
Ενδυνάμωση, Stretching, Yoga, ή Kick Boxing) μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.
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Smartphone, Buds, Smartwatch - Έργα Τέχνης
Οι κληρώσεις
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Pilates by Mandy Persaki - To Goodie Bag
Οι κληρώσεις



LADIES RUN

To T-shirt - To νερό Θεόνη , Δωροκάρτα ΙΑΣΩ
Tα Δώρα
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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.
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bovary.gr ethnos.gr

Publicity
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dimosio.grandro.gr

Publicity
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look.athensvoice.grin.gr

Publicity
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marieclaire.gr rpn.gr

Publicity
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runnermagazine.gr

Publicity
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runfun.gr runningnews.gr

Publicity
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andro.gr

Publicity
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sportevent.gr sportofrunning.eu

Publicity
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Χορηγίες 2020
Οι leaders της ελληνικής αγοράς στον τομέα της τεχνολογίας, της υγείας και 
των τροφίμων, στήριξαν ολόψυχα και συνδέθηκαν με το ομορφότερο event 
της χρονιάς! Πολυεθνικές εταιρείες με έδρα την Κορέα, τη Γερμανία, την 

Ελλάδα και τη Δανία έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στο Ladies Run. 



LADIES RUN

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
HYDRATION PARTNER

Οι Official Partners
Χορηγίες 2020
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Οι Official Partners
Χορηγίες 2020

OFFICIAL DRINK
HEALTH PARTNER
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Οι Official Partners
Χορηγίες 2020

WELLNESS PARTNERΑΘΛΟΘΕΤΗΣ



Ladies Run 2020
Διοργάνωση:
Κίμων Φραγκάκης 

Διεύθυνση Συντονισμού: Αθανασία Κοντομηνά,
Art Director: Μενέλαος Νικόπουλος

Διεύθυνση Eθελοντισμού: Χαρά Πολιτοπούλου
Web development: Γιώργος Χατζόπουλος - Stonewave

Φωτογραφία: Μόνικα Κρητικού, Μιχαήλ Ανδρουλιδάκης, Βασίλης Κουρούπης, Taphteam
Τεχνική διεύθυνση: Νίκος Πολιάς

Ηλεκτρονική χρονοµέτρηση: All About Running
Σχεδιασµός Lady Icon: Έµιλυ Γιαννούκου

Χρυσός Χορηγός: Samsung

Υποστηρικτής Ενυδάτωσης: ΘΕΩΝΗ
Οfficial Drink: Arla Protein

Health Partner: ΙΑΣΩ
Wellness Partner: Pilates by Mandy Persaki

Αθλοθέτης: Κωνσταντίνος Βαλαής - Valaes
Υποστηρικτές επικοινωνίας: Runner magazine, www.andro.gr

Ο Ladies Run τελεί υπό την αιγίδα 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. 




