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XAIΡΕΤΙΣΜΟΣ / ΒeBest

HEALTH | WELLNESS | FITNESS expo

Η HEALTH | WELLNESS | FITNESS expo 2022, η οποία διεξάγεται στο Κλειστό
Γήπεδο Φαλήρου, πρώην Tae Kwon Do, αποτελεί συνδιοργάνωση της εταιρείας

Βe Best, η οποία εξειδικεύεται και διαθέτει μία πολυετή εμπειρία γεμάτη επιτυχίες

στη διοργάνωση παρόμοιων δράσεων και της GYMNASTIKA , σε συνεργασία με

τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Γυμναστηρίων και τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Γυμνα-
στηρίων Αττικής.   Είναι γεγονός πως η HEALTH | WELLNESS | FITNESS expo
συνιστά μια αθλητική έκθεση πρότυπο η οποία προσδοκά να καθιερωθεί και να

γίνει κοιτίδα διασύνδεσης και προώθησης για τις όλες τις εταιρείες  που δραστηριο-

ποιούνται στον κλάδο του ευ ζην. 

Βαθιά επιθυμία μας είναι η  HEALTH | WELLNESS | FITNESS expo που παρουσιάζεται

για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό και αγγίζει ολιστικά τους τομείς του wellbeing, να

αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλους τους επαγγελματίες που ανήκουν σε οποιο-

δήποτε επαγγελματικό κλάδο υπάρχει λειτουργία οργανωμένου χώρου άθλησης,

υγείας, ευεξίας και αποκατάστασης.

Πρόκειται για μια κλαδική έκθεση με καθαρά αθλητικό προσανατολισμό που όμως

εστιάζει και σε όλους τους τομείς που συνδέονται άμεσα η έμμεσα με αυτόν. Στο

πλαίσιο της HEALTH | WELLNESS | FITNESS expo 2022, οι χιλιάδες ενδιαφερόμενοι,

κυρίως επαγγελματίες, που αναμένεται να επισκεφτούν την έκθεση, θα έχουν την

ευκαιρία να ανακαλύψουν κάθε τελευταία τάση αλλά και να συναντήσουν από κοντά

τους leaders του χώρου και τους εκπροσώπους των σημαντικότερων εταιρειών και

φορέων που δραστηριοποιούνται στους προαναφερθέντες τομείς.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί πως το τριήμερο της έκθεσης θα διεξαχθεί ένα

πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που επικεντρώνεται σε open stages με

παρουσιάσεις, ομιλίες και εισηγήσεις σημαντικών εκπροσώπων των κλάδων του

αθλητισμού, της υγείας, της ευεξίας και της αποκατάστασης με γνώμονα πάντα την

ευρεία  ενημέρωση του κοινού και την αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων

και υπηρεσιών.

Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα με μεγάλη χαρά να σας καλωσορίσω, στη μεγαλειώδη

HEALTH | WELLNESS | FITNESS expo 2022, μια έκθεση η οποία αφορά όλους

εκείνους που ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία και ξεχωρίζουν στον τομέα τους

δημιουργώντας τάσεις. 

Με εκτίμηση, 
Ευάγγελος Χαραλάμπους / Γεώργιος Χρυσοσπάθης / Ευθύμιος Λυμπερόπουλος 
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XAIΡΕΤΙΣΜΟΣ / Gymnastika

Η Έκθεση HEALTH | WELLNESS | FITNESS expo 2022 είναι συνέργεια των

εταιρειών Gymnastika και BeBest και αποτελεί τη μοναδική εκθεσιακή διοργάνωση

η οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επιστημονικών και επαγγελματικών

κλάδων οι οποίοι ασχολούνται με την υγεία, την άθληση και τη διατροφή. 

Η πολυμορφικότητα και η πολυθεματικότητα των παράλληλων ενεργειών, δράσεων

και εκδηλώσεων οι οποίες εξελίσσονται παράλληλα με τη λειτουργία της Έκθεσης,

εξασφαλίζουν τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για μια σφαιρικά σημαντική

εκθεσιακή διοργάνωση.

Οι επαγγελματίες της υγείας, της άθλησης και της διατροφής, έχουν την ευκαιρία για

μια αποδοτική και εποικοδομητική συνάντηση.

Με το σύντομο αυτό χαιρετισμό, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την

επίσκεψή σας στην Έκθεση HEALTH | WELLNESS | FITNESS expo 2022.

Με εκτίμηση,
Νάνσυ Γκόγια

Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Marketing GYMNASTIKA
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ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ

Κάθε COROS GPS watch έχει σχεδιασθεί, δοκιμασθεί και τελειοποιηθεί
από αθλητές παγκόσμιων επιδόσεων για αθλητές υψηλών απαιτήσεων.
Όλα τα μοντέλα COROS είναι κατασκευασμένα από κορυφαία υλικά και
εφοδιασμένα με τεχνολογίες αιχμής, προσφέροντας απόλυτη αξιοπιστία
και ακρίβεια σε όλους όσους την χρειάζονται, ακόμη και στις πιο ακραίες
φυσικές συνθήκες.

https://coros.veto.gr/?sl=el

Η Technogym, είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στο σχεδιασμό και την κατα-
σκευή εξοπλισμού γυμναστικής. Παρέχει εξατομικευμένες λύσεις σε
ιδιωτικές κατοικίες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία, σπα, κέντρα αποκατάστα-
σης, εταιρικά γυμναστήρια, πανεπιστήμια, επαγγελματικές αθλητικές
εγκαταστάσεις και άλλα. Η Technogym ενσωματώνει τη φιλοσοφία του
Wellness, η οποία απαιτεί έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής μέσω τακτι-
κής άσκησης, υγιεινής διατροφής και θετικής ψυχικής στάσης.

https://www.technogym.com/gr/ 

Η Merrithew™, το κορυφαίο brand στην κατασκευή premium εξοπλι-
σμού και αξεσουάρ Pilates εδώ και 33 χρόνια, καναδικής προέλευσης,
κάνει το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά. 
O εξαιρετικής ποιότητας εξοπλισμός Pilates της Merrithew, τα αξεσουάρ
της αλλά και η παγκοσμίου φήμης εκπαιδευτική μέθοδος STOTT
PILATES, είναι μερικά μόνον στοιχεία που κάνουν την Merrithew εξαι-
ρετικά δελεαστική για τον σύγχρονο επαγγελματία που ασχολείται με το
fitness, την ευεξία, την αποκατάσταση και την υγειονομική περίθαλψη.
Έχοντας ως οδηγό τις πιο σύγχρονες έρευνες για την υγεία και την φυ-
σική κατάσταση, η εταιρεία Merrithew τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και-
νοτομεί στον χώρο του εξοπλισμού και της εκπαίδευσης και προσφέρει
αποτελεσματικές, ασφαλείς και premium λύσεις στους συνεργάτες της
αλλά και στους ιδιώτες μέσα από μία πλούσια & ανανεωμένη γκάμα εξο-
πλισμού αλλά και αξεσουάρ.

https://pilateshub.gr/

Sidea
H Sidea συνδυάζει τον σχεδιασμό και την λειτουργικότητα, εξοπλίζοντας
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους fitness  προσφέροντας ολοκλη-
ρωμένες functional προπονητικές λύσεις διατηρώντας ταυτόχρονα την
κομψότητα  που ένας ξενοδοχειακός χώρος απαιτεί. 
Πρόκειται για εξοπλισμό που είναι ειδικά σχεδιασμένος για εξωτερικούς
χώρους και προσφέρουν στους επισκέπτες ξενοδοχείων και ευρύτερων
καταλυμάτων την επιλογή να γυμναστούν ενώ απολαμβάνουν τον ελ-
ληνικό ήλιο.

https://sideaita.net/  

To Megafitness.gr ιδρύθηκε το 1994 με αντικείμενο την εισαγωγή και εμπο-
ρία οργάνων γυμναστικής για οικιακή και επαγγελματική χρήση, καθώς και
αθλητικό εξοπλισμό για όλα τα αθλήματα(ποδόσφαιρο, basket, volley,
handball, ping-pong, στίβο κ.λ.π.), ένδυση, υπόδηση ομάδων και κατασκευή
προπονητικών αξεσουάρ και γηπέδων.
Η πολυετής πείρα μας είναι η εγγύηση για την αρτιότητα των προϊόντων μας.
Το www.megafitness.gr είναι στη διάθεση σας με πάνω από 3000 είδη προϊ-
όντων γυμναστικής για κάθε δραστηριότητα και κάθε ηλικία. Μπορείτε να
γίνεται μέλη, να παραγγείλετε ή απλά να περιηγηθείτε στις σελίδες του.
Τα είδη μας είναι ταξινομημένα σε κατηγορίες που βλέπετε αριστερά και πα-
ρουσιάζονται με αναλυτικά σχόλια.
Στην αρχική σελίδα θα βλέπετε πάντα κάποια προτεινόμενα προϊόντα και
προϊόντα προσφοράς μας ανάλογα με την κατηγορία στην οποία βρίσκεστε.
Στόχος μας είναι να παραμείνουμε πάντα προσιτοί στις τιμές μας και να εί-
μαστε πάντα πρώτοι στην αναλογία Ποιότητα προς Τιμή.Τα τελευταία χρόνια
με τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνουμε όλοι μας, συμμεριζόμαστε
τις ανάγκες των συνανθρώπων μας, μειώνοντας τις τιμές μας και παρουσιά-
ζοντας συχνότερα μοναδικές προσφορές σε αρκετά από τα είδη μας, υπερι-
σχύοντας του ανταγωνισμού όχι μόνο σε Ελλάδα αλλά και σε όλη την
Ευρώπη!!!
Ξεκινήστε λοιπόν την περιήγησή σας στο πιο μοντέρνο και πλήρες site αθλη-
τικού υλικού 

www.megafitness.gr

www.a2zfitness.gr

Με την τεχνολογία OOfoam™ η OOFOS απορροφά κατά 37% περισσότερο
τους κραδασμούς* συγκριτικά με τα παπούτσια που κατασκευάζονται με
τη χρήση των παραδοσιακών υλικών αφρού με αποτέλεσμα τον τέλειο
συνδυασμό μαξιλαριού και σταθερότητας. Επίσης, υπάρχει ο ειδικά πα-
τενταρισμένος μας πάτος. Με τον συγκεκριμένο πάτο προστατεύουμε και
στηρίζουμε την καμάρα του ποδιού προκειμένου να μειώσουμε την
ενεργειακή τάση στους αστραγάλους κατά 20%* σε σύγκριση με τα υπο-
δήματα των ανταγωνιστών μας. Έτσι το περπάτημα είναι ευκολότερο, η
επαναφορά πιο γρήγορη. Και εσείς πραγματικά νιώθετε καλύτερα.
*Βασίζεται σε εργαστηριακή μελέτη 2018 του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια.

https://oofos.veto.gr/

Feetures
Ακολουθώντας, εμπειρία δεκαετιών για το τρέξιμο και πρωτοπορίας, θέ-
λουμε να αλλάξουμε τους κανόνες που δουλεύουν οι κάλτσες όταν τα
πόδια είναι σε κίνηση. Οι κάλτσες της εταιρείας “Feetures” έχουν κατα-
σκευαστεί για να προσφέρουν στοχευμένη συμπίεση και ανατομικό σχε-
διασμό. Αποβλέπουμε στη δημιουργία μίας κάλτσας με εξατομικευμένη
προσαρμογή, η οποία προλαμβάνει προβλήματα, που μπορεί να έχουν
οι άνθρωποι με τις συμβατικές κάλτσες, που κυκλοφορούν στο εμπόριο.
Όμως, αυτό είναι μόνο η αρχή. Έχουμε επεκτείνει τώρα την ίδια τεχνο-
λογία και για κάλτσες, που φοράτε τόσο στην καθημερινότητα σας όσο
και για τις αθλητικές δραστηριότητες. Έτσι, κερδίζετε τα ίδια οφέλη ανε-
ξάρτητα από τις δραστηριότητες σας. Ζήστε στον κόσμο των καλτσών
“Feetures”.

https://feetures.gr/

Corose1     

Technogym1     

Merrithew2     

Megafitness.gr3     

OOFOS GREECE5     

A2Z FITNESS4     
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Fila Nanobionic
Υποδήματα επενδεδυμένα με την καινοτόμο Τεχνολογια Nanobionic RE-
3 που έχει βάση ένα μίγμα μετάλλων και βίο-κεραμικών υλικών. Η τε-
χνολογια Nanobionic ενεργοποιείται με την θερμότητα του σώματος και
έχει σαν αποτέλεσμα την βελτίωση της δύναμης και της αποκατάστασης,
χαρίζοντας ανάλαφρο βάδισμα και ξεκούραστα πόδια. Κατάλληλα για
ορθοστασία.

https://fila.veto.gr/nanobionic/

Στην ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΜΟΝ. ΑΕΕ / AMILA, με της υψηλής ποιότητας πιστο-
ποιημένες υπηρεσίες (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015) και την
εμπειρία των 44 ετών που διαθέτουμε στις διεθνής αγορές, σε συνδυα-
σμό με τις δυνατότητες διασφάλισης συνεχούς παρακαταθήκης προϊό-
ντων και ανταλλακτικών (στις ιδιόκτητες αποθήκες των 12.000 τ.μ. σε
Αθήνα και Θεσ/νίκη), που εγγυάται η οικονομική και οργανωτική δύναμη
της εταιρίας, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στον χώρο του Οι-
κιακού και Επαγγελματικού FITNESS.
Τόσο τα προϊόντα AMILA, όσο και οι συνεργασίες μας με τους κορυφαί-
ους IMPULSE, RENEGADE, TOTALGYM, SPIRIT, SOLE, MIKASA,
BUTTERFLY, BODYCRAFT, μας δίνουν τη δυνατότητα να καλύψουμε κάθε
σας ανάγκη στο FITNESS (CROSSFIT, RUNNING, FUNCTIONAL
TRAINING, PILATES).
Η αύξηση των συνεργασιών με τις μεγαλύτερες σχολές Personal
Training, για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και η επιλογή κο-
ρυφαίων κατασκευαστών των μεγαλύτερων brands της παγκόσμιας
αγοράς, με στόχο την άμεση και συνεχή διάθεση σε Ελλάδα και Βαλκάνια
σε ανταγωνιστικές τιμές (συμβατές με τα οικονομικά δεδομένα της επο-
χής), χωρίς επιπλέων έξοδα και ανάγκη για τα μεγάλα κέρδη των οίκων
του εξωτερικού, είναι η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ AMILA.

amila.gr

eldico.gr

ALTERLIFE σημαίνει εναλλακτική – νέα ζωή. Σηματοδοτεί την μετάβαση
σε μία άλλη κατάσταση, εκεί που ο πόνος, η αδυναμία, η έλλειψη αυτο-
πεποίθησης, οι περιορισμοί που σε κρατούν μακριά από τα όνειρά σου
δεν υπάρχουν πιά. Στην ALTERLIFE αλλάζεις φιλοσοφία, προτεραιότητες,
στάση απέναντι στο σώμα & τον εαυτό σου, απέναντι στη ζωή.
Αποστολή μας είναι να ενσωματώσουμε στην καθημερινότητα των συ-
μπολιτών μας την σωματική άσκηση και τα ευεργετικά της οφέλη, μεγι-
στοποιώντας έτσι το ποσοστό όσων ασχολούνται συνειδητά με
οποιαδήποτε μορφή γυμναστικής!!!
Να θέσουμε πρότυπα στον χώρο του fitness – τόσο στις παρεχόμενες
υπηρεσίες όσο και στο marketing αυτών – κάνοντας έτσι την ALTERLIFE
σημείο αναφοράς για τον απλό ασκούμενο, τον επαγγελματία γυμναστή
και τον επιχειρηματία του κλάδου, όταν μιλάει για fitness στην Ελλάδα
και στην Κύπρο!!!

www.alterlife.gr 

Το MyFlex στηρίζεται στην ευέλικτη  δίαιτα, το πρότυπο διατροφής που
βασίζεται σε επιστημονικής έρευνες και σύμφωνα με αυτό δεν υπάρχουν
απαγορευμένα τρόφιμα. 
Η ευέλικτη δίαιτα υποστηρίζει ότι ο καταναλωτής μπορεί να επιλέγει
οποιοδήποτε τρόφιμο θέλει, αρκεί αυτό να ταιριάζει με τις ανάγκες του.
Έτσι, η διατροφή μπορεί να περιλαμβάνει ποικιλία αγαπημένων τροφί-
μων, με αποτέλεσμα ο δρόμος προς το στόχο να είναι εύκολος και ευ-
χάριστος. 
Το MyFlex στελεχώνεται από μια ομάδα διαιτολόγων, οι οποίοι αξιολο-
γούν και διαγιγνώσκουν διατροφικά προβλήματα ενώ έπειτα διαμορ-
φώνουν εξατομικευμένα ατομικά προγράμματα. 
Παρέχουν προσωπικές συμβουλές σχετικές με απώλεια βάρους, από-
κτηση μυϊκής μάζας, βελτίωση της αθλητικής απόδοσης, διαχείριση πα-
θήσεων αλλά και κατάλληλη διατροφική εκπαίδευση με στόχο τη
διατήρηση του φυσιολογικού βάρους.  Κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται
ως μοναδικό!
Για να ξεκινήσετε μπορείτε είτε να επισκεφθείτε δια ζώσης τα διαιτολο-
γικά κέντρα MyFlex στη Νίκαια (Ανακρέοντος 1),  το Περιστέρι (Θηβών
268), Ν. Σμύρνη(Ελ. Βενιζέλου 154) ή εξ’ αποστάσεως μέσω online
coaching. 

FLEXSTORES
Τα καταστήματα FLEXSTORES με συμπληρώματα διατροφής και υγιεινά
τρόφιμα/ροφήματα έχουν βραβευτεί ως «Best Independent Fitness
Supplement Store». Επιπλέον, αποτελούν τον αποκλειστικό αντιπρό-
σωπο σε αξιόπιστα και πιστοποιημένα brands όπως: YAMAMOTO,
LUXURY, INSTICK, NUTRIYUMMY, ALASATURE, THRIVE, ALPHAZER,
SMILE CRUNCH. 
Στόχος μας είναι όλα τα προϊόντα να έχουν καλή σχέση τιμής-ποιότητας.
Τα καλά προϊόντα, όμως, είναι όμορφο να συνοδεύονται και από υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες. Το μεράκι, η χαρούμενη διάθεση, η αγάπη του προ-
σωπικού να παρέχει βοήθεια και να εξυπηρετεί αποτελεί ένα μεγάλο
κομμάτι της επιτυχίας του Flexstores. 
Τα φυσικά καταστήματα FlexStores βρίσκονται: στη Νίκαια (Ανακρέοντος
1),  το Περιστέρι (Θηβών 268), Ν. Σμύρνη(Ελ. Βενιζέλου 154), ενώ αγορές
γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω του www.flexstores.gr !
Τέλος, δίνεται η δυνατότητα εγγραφής στην ειδική πλατφόρμα B2B για
πελάτες χονδρικής. 

Τηλ: 2110133008

Η EQUΙ Fitness με πολυετή εμπειρία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις
επαγγελματικού εξοπλισμού γυμναστικής, για την δημιουργία ή την ανα-
καίνιση του γυμναστηρίου σας. Δίνουμε στοχευμένες λύσεις για χώρους
άθλησης σε γυμναστήρια, ξενοδοχεία και χώρους υγείας. 
Συνεργαζόμαστε με τους κορυφαίους και πιο αξιόπιστους κατασκευαστές
αθλητικού εξοπλισμού παγκοσμίως, παρέχοντας μια ευρεία γκάμα ετοι-
μοπαράδοτων καινούργιων και μεταχειρισμένων οργάνων γυμναστη-
ρίου σε άριστη κατάσταση.

ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ MON. Α.Ε.Ε. / AMILA7-9-11     

ALTERLIFE8     

MYFLEX10     

EQUI FITNESS12-38-39     
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Από το 2000 και το άνοιγμα του πρώτου X-TREME STORES, στον Πειραιά,
μέχρι σήμερα, χιλιάδες άνθρωποι που θέλησαν να βελτιώσουν την υγεία
και την καθημερινότητα τους μέσω της άσκησης και της σωστής διατρο-
φής, βρήκαν τον κατάλληλο χώρο. Σε όλη αυτή την πορεία, τα X-TREME
STORES, διατηρώντας την Ελληνική, παραδοσιακή ταυτότητά τους κατά
100%, συνεχίζουν να εξελίσσονται. Πλέον με μία γρήγορη ματιά στο site
μας, μπορείς και να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες προϊόντα άσκησης
και διατροφής, ενώ με μια επίσκεψη σε ένα από τα 54 καταστήματα σε
Ελλάδα και Κύπρο, μπορείς να βιώσεις μια ξεχωριστή εμπειρία, μέσα
σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, φτιαγμένους για να ανταπο-
κριθούν ακόμα και στην πιο εξειδικευμένη ανάγκη. Ο τεράστιος, ιδιό-
κτητος πολυχώρος που στεγάζει τις αποθήκες, το τμήμα service και τα
γραφεία της εταιρίας στο Κορωπί, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι έχουμε
τα πάντα. Άλλωστε μια απλή «βόλτα» στο site μας θα σε πείσει. 

OFFICIAL WEBSITE/ E-SHOP: www.xtr.gr 

Όργανα και αξεσουάρ γυμναστικής X-FIT: https://x-fit.com.gr/

Συμπληρώματα διατροφής NLS: https://nls.gr/

Συμπληρώματα διατροφής Warriorlab:https://warriorlab.gr/

Η εταιρεία Ostracon δραστηριοποιείται στο χώρο της αντιπροσώπευσης
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στους τομείς της υγείας και άσκησης.
Στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό με υψηλή κατάρτιση και εξειδί-
κευση σε τομείς όπως η εμβιομηχανική, η βιοϊατρική τεχνολογία, η πλη-
ροφορική κ.α. καθώς και από προσωπικό με κλινική εξειδίκευση και
πείρα σε τομείς όπως η μυοσκελετική και νευρολογική αποκατάσταση,
η αθλητική προετοιμασία κ.α. δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επιστη-
μονική υποστήριξη των πελατών της.
H Ostracon εδρεύει στην Αθήνα.  ενώ διατηρεί γραφεία σε Θεσσαλονίκη
& Ιωάννινα και εξυπηρετεί πέραν της Ελλάδας, την Κύπρος, Βόρεια Μα-
κεδονία, Αλβανία κ.α. Παράλληλα, τηρεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας
ISO 9001 & ISO13485 πιστοποιημένο από την TUV Nord. 

www.ostracon.gr

Η Personal Wellness είναι ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο κέντρο
διατροφής, πρόληψης και ευεξίας.  Αποτελείται από το Διαιτολογικό Κέ-
ντρο Personal Nutrition, το Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Personal
Laboratories και το Κατάστημα Personal Supplements τα οποία στελε-
χώνονται από εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα που υποστηρίζεται
από τεχνολογία αιχμής και λειτουργεί με ανθρωποκεντρική φιλοσοφία
παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα με στόχο την πρό-
ληψη και την ευζωία. 
Αποτελώντας το πρώτο One-Stop Nutrition-Prevention-Wellness Spot,
εισάγει ένα νέο τρόπο ζωής και mindset διασφαλίζοντας μία πορεία προς
την υγεία και την ευεξία. 
Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της Personal Wellness παρέχονται τόσο
σε επίπεδο Β2Β όσο και λιανικής. 
Personal Wellness, Εθνικής Αντιστάσεως 8, Καλαμαριά, Τηλ. Επικοινω-
νίας:  2311 119 200 

www.personalwellness.health

Η HEGREN Fitness είναι μια κατασκευαστική οικογενειακή επιχείρηση
στον τομέα του επαγγελματικού εξοπλισμού γυμναστικής. Η εμπειρία και
η τεχνογνωσία στο κατασκευαστικό κομμάτι αυτού του αντικειμένου
προέρχεται από τα προηγούμενα βήματα της οικογένειας με την εταιρεία
DYNAMIC HELLAS που ιδρύθηκε το 1986, με αντικείμενο την κατασκευή
επαγγελματικών μηχανημάτων γυμναστικής και τον εξοπλισμό γυμνα-
στηρίων σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες του εξωτερικού.
Κύριος στόχος της HEGREN Fitness είναι η δημιουργία καινοτόμων κα-
τασκευών που προορίζονται για μακροχρόνια χρήση, επιλέγοντας πρώ-
της ποιότητας υλικά. Τα τελικά προϊόντα δοκιμάζονται στο βαθμό εκείνο
ώστε να είναι βέβαιη η άρτια λειτουργία τους με τα περισσότερα εξαρ-
τήματα να είναι χειροποίητα. Η παραγωγή των προϊόντων από την
HEGREN FITNESS στην Ελλάδα διασφαλίζει την προμήθεια ανταλλακτι-
κών σε περίπτωση μελλοντικής ανάγκης.

‘’Η προσωπική επαφή μαζί σας είναι το κυριότερο μέλημά μας με σκοπό
τη δημιουργία μιας δυνατής σχέσης διαρκείας με αμοιβαία εμπιστο-
σύνη.’’

www.hegren.gr

www.hegrenfitness-pilates.gr

Η Apifon είναι μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που παρέχει στις επι-
χειρήσεις καινοτόμες και στοχευμένες ψηφιακά λύσεις ανταλλαγής μη-
νυμάτων που αναπτύσσονται εσωτερικά και βασίζονται στο cloud.
Συγκεκριμένα, η Apifon αναπτύσσει business messaging και mobile
marketing υπηρεσίες. Με τις υπηρεσίες της Apifon οι επιχειρήσεις μπο-
ρούν να αυξήσουν το κοινό τους, να δημιουργήσουν SMS/Viber/Email
καμπάνιες χρησιμοποιώντας αυτοματισμούς, να αυξήσουν τα έσοδα τους
και να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών τους κατά την επικοινωνία
μαζί τους. Σήμερα, η υποδομή της Apifon παρέχει εργαλεία σχεδίασης
σελίδων προορισμού (Landing Pages) καθώς και εργαλεία ανάπτυξης
και διαχείρισης πελατολογίου (Sign Up Forms, List/ Audience
Management, Marketing Permissions/ GDPR). Γνωρίζοντας ότι το
business messaging χρησιμοποιείται ήδη ευρέως σε διάφορους κλά-
δους της οικονομίας, στόχος για την Apifon αποτελούν εταιρείες με με-
γάλη πελατεία και στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνα κινητών).

www.apifon.com

TRAIN YOUR PULSE – είναι ένα ισχυρό λογισμικό all-in-one για γυμνα-
στήρια, στούντιο και personal trainers, που έχει σχεδιαστεί για να σε
βοηθήσει να διαχειρίζεσαι κάθε πτυχή της επιχείρησής σου εύκολα και
αποτελεσματικά. Από την καταχώρηση κρατήσεων και συνδρομών μέχρι
τις πληρωμές και  την διαχείριση προσωπικού. Διατήρησε το πελατολό-
γιο σου αφοσιωμένο και αύξησε τις συνδρομές σου με εξατομικευμένα
εργαλεία μάρκετινγκ. Στείλε όλες τις αποδείξεις σου αυτόματα στο
MYDATA, και απέκτησε πρόσβαση από παντού και από οποιαδήποτε συ-
σκευή. 

TRAIN YOUR PULSE – YOUR FUTURE IS WITH THE RIGHT SOFTWARE.

www.trainyourpulse.com
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Η Matrix είναι το εμπορικό brand της Johnson Health Tech, του μεγα-
λύτερου κατασκευαστή επαγγελματικού εξοπλισμού γυμναστικής,  με
περισσότερες από 35 θυγατρικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, πωλήσεις
σε περισσότερες από 90 χώρες και εγκαταστάσεις παραγωγής σε Κίνα,
ΗΠΑ, Ταϊβάν και Βιετνάμ. Η Johnson Health Tech διαθέτει ένα παγκόσμιο
δίκτυο διανομής και δυνατότητα να εξυπηρετεί τους πελάτες της σε πα-
γκόσμιο επίπεδο.
Η φήμη της Matrix ξεπερνάει τα υπέροχα μηχανήματα, τις συνολικές λύ-
σεις και τη μοναδική υποστήριξη. 
Παραμένουμε αφοσιωμένοι στους πελάτες μας μετά τη πώληση και δε-
σμευόμαστε για τη διαρκή τεχνική υποστήριξη.

https://www.matrixfitness.com/gr/eng

https://www.instagram.com/matrixfitnessgr/

https://www.facebook.com/matrixfitnessgr

• Από το 2002, η Serinth καινοτομεί στον τομέα της Υγείας, της Ευεξίας,
της Αισθητικής και του Fitness με τη διάθεση και υποστήριξη ιατροτε-
χνολογικών προϊόντων και συστημάτων Human Performance.
Η εταιρία δίνει μεγάλη έμφαση στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την
ασφάλεια των  προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει. Εφαρμόζοντας
τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων για την ποιότητα και την
ασφάλεια, είναι πιστοποιημένη ως προς ISO 14001/2015, ISO 9001/2015,
ISO 13485/2016, ISO 45001/2018 και Υ.Α. 1348/2004.
Με ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο εταιρικών πελατών, το οποίο περιλαμβάνει
αθλητικές ομάδες, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, οργανισμούς, και χιλιάδες
επιστήμονες υγείας που εμπιστεύονται τα προϊόντα της, η εταιρία πα-
ρουσιάζει συνεχή ανοδική πορεία.
Η Serinth διαθέτει οργανωμένο και πλήρως εξοπλισμένο τεχνικό τμήμα
αποτελούμενο από έμπειρους και εκπαιδευμένους μηχανικούς βιοϊα-
τρικής τεχνολογίας, για άμεση και αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη. 
Η εταιρία διαθέτει προϊόντα υψηλής ποιότητας από επιλεγμένους και
αναγνωρισμένους κατασκευαστές διεθνώς και δίνει μεγάλη έμφαση
στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια των προϊόντων και υπη-
ρεσιών που προσφέρει.

https://www.serinth.gr/

H εταιρεία μας, με περισσότερα από 17 χρόνια κατασκευαστικής εμπει-
ρίας, σας παρουσιάζει τα όργανα Pilates Equipment της ALPHA PILATES.
Μια αμιγώς ελληνική εταιρεία κατασκευής οργάνων γυμναστικής, υψη-
λής ποιότητας και αισθητικής, υποσχόμενη να καλύψει τις σύγχρονες
απαιτήσεις της μεθόδου εκγύμνασης Pilates στο χώρο του fitness και
της αποκατάστασης.
Χρησιμοποιούμε μόνο τα καλύτερα υλικά για την κατασκευή των μηχα-
νημάτων Pilates, όπως μασίφ ξύλα οξιάς και ανοξείδωτο χάλυβα.
Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού
Pilates πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας.
Διατηρώντας τις αρχές κίνησης που δημιούργησε ο Joseph Pilates και
συμπεριλαμβάνοντας την εξέλιξη τεχνολογίας και της αθλητικής επιστή-
μης, ως αθλητικοί επιστήμονες τιμούμε τα πρωτότυπα και διαχρονικά
σχέδια, προσθέτοντας μόνο εκείνα τα συστατικά που πιστεύουμε ότι θα
διατηρήσουν και θα ενισχύσουν την ακεραιότητα των αυθεντικών ασκή-

σεων Pilates.
Κάθε στάδιο παραγωγής του εξοπλισμού Pilates της Alpha Pilates
Systems ελέγχεται από έμπειρους τεχνίτες για την ποιότητα κατασκευής
τους, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Την εργονομία των οργάνων πιλάτες, έχουν επιμεληθεί διακεκριμένοι
επιστήμονες της άσκησης και της αποκατάστασης της Ελλάδας αλλά και
διάσημοι Pilates Master Intructors του εξωτερικού.

www.alphapilates.gr

26 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ – ΕΞΟΠΛΙΖΟΥΜΕ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ                                  

Η STAR TRAC Greece ιδρύθηκε το 1996 και διαθέτει μια μεγάλη γκάμα
προϊόντων, που καλύπτουν κάθε προϋπολογισμό, για τον εξοπλισμό γυ-
μναστηρίων, αθλητικών κέντρων, ξενοδοχείων καθώς και γυμναστη-
ρίων στο σπίτι:
-Αποκλειστικά στην Ελλάδα τα κορυφαία επαγγελματικά μηχανήματα
(καινούργια & μεταχειρισμένα) εταιριών με παράδοση και πρωτοπορία
στο παγκόσμιο Fitness STAR TRAC, NAUTILUS, STAIRMASTER,
SCHWINN, THROWDOWN (ΗΠΑ).
-Εξοπλισμό επαγγελματικής και οικιακής χρήσης BH FITNESS (Ισπα-
νίας).
-Εξοπλισμό Λειτουργικής Προπόνησης και Ομαδικών Προγραμμάτων
JORDAN FITNESS (Αγγλίας) & SPART (Ιταλίας).
-Σχεδιασμό, Εξοπλισμό, Εκπαίδευση εγκαταστάσεων Outdoor.
-Εξοπλισμό και αξεσουάρ Pilates ALIGN PILATES (Αγγλίας).
-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ:
• SCHWINN® CYCLING,
• STAIRMASTER HIIT PROGRAM
• NAUTILUS HUMAN SPORT PROGRAM
• FITATHLON ομαδικό πρόγραμμα cross training 
με πλήρη υποστήριξη σχεδιασμού, εξοπλισμού, εκπαίδευσης και
marketing.  
To τμήμα After Sales Service της STAR TRAC Greece καλύπτει άμεσα
και αποτελεσματικά κάθε ανάγκη εκπαίδευσης, συντήρησης και επι-
σκευής των μηχανημάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα, με τεχνικούς σε
Αθήνα, Ρόδο, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Ηράκλειο Κρήτης.
Οι εγκαταστάσεις της STAR TRAC Greece ΕΠΕ βρίσκονται στο Ελληνικό,
Παπαφλέσσα 1Α, 16777, τηλ.: 210 9632638, e-mail: sales@starfitness.gr 

www.starfitness.gr 

Η ΚΑΛΟΥΣΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ έχει την έδρα της στην Αθήνα, και
δραστηριοποιείται σε όλη την επικράτεια για περισσότερο από 20 χρόνια
στο χώρο των Φυσικοθεραπείας, Άσκησης- Αποκατάστασης, Αθλητικής
Ιατρικής, Βελονισμού και εναλλακτικών θεραπειών.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της έχει γίνει ευρέως γνωστή για
τη συνέπεια, την αξιοπιστία και την υποστήριξη που προσφέρει στους
συνεργάτες της. 
Η εταιρεία μας είναι πάντα σε θέση να εξασφαλίσει εξειδικευμένα ανα-
λώσιμα, προϊόντα σωματικής ευεξίας, άσκησης - αποκατάστασης, επι-
δεσμικό υλικό αλλά και προϊόντα βελονισμού και εναλλακτικών
θεραπειών, ρεφλεξιολογίας, μασάζ και άλλων συναφών ειδικοτήτων.
Στόχος μας είναι να παρέχουμε σε κάθε επαγγελματία του χώρου δράσης
μας μία ευρεία γκάμα αξιόπιστων και πιστοποιημένων υλικών στην βέλ-
τιστη αναλογία κόστους/ποιότητας ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και
αποτελεσματική λειτουργία του.
Από τον Νοέμβριο του 2018 έχει τεθεί σε λειτουργία το υποκατάστημα
Θεσσαλονίκης με σκοπό την αμεσότερη εξυπηρέτηση των συνεργατών
μας στη Βόρεια Ελλάδα.

SERINTH21     

ALPHA PILATES22-23-24     

STAR TRAC Greece26     

ΚΑΛΟΥΣΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 27     

MATRIX20-25     
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Από τον Οκτώβριο του 2011 ξεκίνησε η λειτουργία του ηλεκτρονικού μας
καταστήματος όπου μπορείτε να βλέπετε αναλυτικές πληροφορίες, τιμές
και απόθεμα ανά κατάστημα (Αθήνα & Θεσ/νίκη) για όλα μας τα προϊόντα.
Μην παραλείψετε να συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook για να ενημε-
ρώνεστε άμεσα για νέα προϊόντα και προσφορές.
H οργανωτική δομή μας, σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα και την
ευρεία γκάμα των προϊόντων, μας εφοδιάζει με ευελιξία και επιτρέπει
την άμεση απόκριση σε κάθε είδους ανάγκη σας.

https://www.kalousos.gr/

Η GRAFTS (Greek Athletic & Fitness Training School) αποτελεί τον ηγε-
τικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό πάροχο στον τομέα του Fitness στην Ελλάδα
και την Κύπρο. Είναι Εκπαιδευτικός Εταίρος, του Αμερικανικού Συμβου-
λίου Άσκησης (American Council on Exercise - ACE), του Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙΕΚ ΣΒΙΕ και ο πρώτος (2013) εκπαιδευτικός
πάροχος στην Ελλάδα με πλήρως πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα από την EuropeActive. Η GRAFTS είναι εγγεγραμμένη στο Μη-
τρώο Φορέων Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων με Αριθμό Μητρώου ΜΗΤ79 και αποτελεί επίσημο υπο-
στηρικτή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματικής Διάπλασης & Fitness
(ΠΟΣΔ).

RADICAL FITNESS HELLAS
Η RADICAL FITNESS είναι μια παγκόσμια εταιρεία με έδρα την Αργεντινή
που δημιουργεί και διανέμει στη διεθνή αγορά του Fitness 17 καινοτόμα
προγράμματα άσκησης (Fight Do – Factor F - U Bound – Ki Max - X55
– Top Ride – Radical Power - Oxigeno - Rad Kidz - Mega Danz - Eleven
- Hyper C – Radical One – Radical Aero – Radical Step – Radical Yoga
– Stretching). Σήμερα έχει υιοθετηθεί από 43 χώρες και 8000 γυμνα-
στήρια εξαιτίας του πρωτοποριακού συστήματος Intelligence Music
Format (IMF) που εφαρμόζει. Κάθε 5' σε κάποιο σημείο ανά τον κόσμο
μια τάξη της RADICAL FITNESS ξεκινά.

www.grafts.gr | www.radicalfitness.gr

By Professionals For Professionals

Το PILATES θεωρείται μια από τις πιο ολοκληρωμένες μεθόδους απο-
κατάστασης, εκγύμνασης, βελτίωσης της στάσης του σώματος και απαλ-
λαγής από μυοσκελετικούς πόνους. 
Εμείς στην Infinity Pilates χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες τεχνικές
και μηχανήματα ηλεκτρονικής κοπής για να κατασκευάσουμε με από-
λυτη ακρίβεια όλα μας τα προϊόντα. Η πολυετής μας εμπειρία στο χώρο
του PILATES αλλά και στο χώρο της κατασκευής, μας επιτρέπει να προ-
σφέρουμε προϊόντα άριστης ποιότητας και αισθητικής. Κάθε προϊόν έχει
υποστεί πολλαπλούς και εντατικούς  ελέγχους για συνεχή βελτίωση και
έλεγχο ποιότητας και αντοχής.
Το σύνολο των προϊόντων μας κατασκευάζεται αποκλειστικά στην Ελ-
λάδα από εξειδικευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας μόνο άριστης ποι-
ότητας υλικά με σκοπό την αντοχή στο χρόνο. Συνδυάζουμε υψηλή
τεχνολογία με παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής που συνάδουν με τη
φιλοσοφία του Joseph Pilates.

www.infinitypilates.gr

Η Medathlon ειναι o επίσημος διανομέας στην Ελληνική αγορά των κο-
ρυφαίων αθλητιατρικών προίοντων της Mueller Sports Medicine, των
προιόντων αθλητικής φροντίδας και φυσικοθεραπείας της OXD Sports
καθώς και των προιοντων fitness & training της Pure2improve. Επίσης
διατηρεί σταθερή και μακροχρόνια συνεργασία με άλλους αναγνωρι-
σμένους οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού όπως : ΤΜΧ, BenchK,
Tmax Tapes, Sveltus, Novak M, Gymna, 3M, Johnsons & Johnsons,
BD,Paul Hartmann,  κ.α.

https://medathlon.gr/

www.1mation.com

Tο New York College, είναι το ΚΟΡΥΦΑΙΟ Κολλέγιο Πανεπιστημιακών
Σπουδών στην Ελλάδα και το ΜΟΝΑΔΙΚΟ με διεθνή εμπειρία με δυνα-
μική παρουσία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πράγα, έχοντας ιδρύσει το
University of New York in Prague, το θυγατρικό ιδιωτικό Πανεπιστήμιο
του Ομίλου εκτός Ελλάδος το (www.unyp.cz/) στην καρδιά της Ευρώπης,
στη Δημοκρατία της Τσεχίας.
Το New York College προσφέρει Πανεπιστημιακές Σπουδές σε 6 σχολές
σπουδών και 80 τίτλους πτυχίων σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα κρα-
τικά Πανεπιστήμια Αγγλίας, Γαλλίας και Αμερικής.

www.nyc.gr

Η amistim με σταθερή παρουσία στον χώρο της ιατρικής αποκατάστα-
σης, παρέχει τεχνολογική καινοτομία και ολοκληρωμένες προτάσεις εξο-
πλισμού. Ιδρύθηκε το 2011 στην Αθήνα. Διαθέτει υποκαταστήματα στην
Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Κύπρο και Ρουμανία. Βασικός της γνώμονας είναι
η εξέλιξη, η οποία είναι ραγδαία, αφού σήμερα έχει καταφέρει να ανα-
γνωρίζεται ως μια από τις ηγέτιδες στην Ν.Α Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
Δραστηριοποιείται στους τομείς:
• Αποκατάστασης & Αποθεραπείας 
• Φυσικοθεραπείας
• Κινησιολογίας
• Αθληιατρικής
• Ορθοπεδικής
• Νευρολογίας
• Εργοθεραπείας
• Λογοθεραπείας
• Ιατρικής Αισθητικής
• Γηριατρικής
• Φροντίδας στο σπίτι
• Κτηνιατρικής
Η φιλοσοφία της amistim διέπεται από δύο βασικές αρχές.
Η πρώτη είναι η ηθική δεοντολογία, με σεβασμό στον χρόνο και στην
επένδυση των συνεργατών μας, άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση καθώς
και με after sales service. 

INFINITY PILATES30     
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H δεύτερη είναι η αριστεία, με τον υψηλό επαγγελματισμό, την άριστη
ποιότητα των προϊόντων και την εκπαίδευση, τόσο του προσωπικού όσο
και των πελατών μας.
Αυτές οι δύο αρχές ορίζουν την AMISTIM.

https://amistim.gr/

MSCOMM is a fast-paced, full service agency, that
provides strategic driven solutions, sophisticated execution of targeted
communication measures and long-term impact. Our clients include
national and multinational companies, as well as public
institutions, trade associations and NGOs.

INDUSTRY DISRUPTORS GAME CHANGERS (IDGC), is an
organization established with the vision to create an extrovert
ecosystem that
fosters innovative entrepreneurship on a global scale. IDGC delivers
this through
initiatives that empower mission driven innovators to create scalable
companies
& bring them in partnership with investors, industry leaders & key
stakeholders
creating an impactful ecosystem. Since 2012 IDGC have achieved
organic growth
to over 64 countries across 5 continents.

INNOVATION STARTUPS
Nanoplasmas PC description
Nanoplasmas Private Company (PC) is a high-tech, innovation-driven,
spin-off company of NCSR "Demokritos", the largest multidisciplinary
research center in Greece. After more than 10 years of EU funded
research and innovation, protected by patents (presently transferred
to the company from the Research center), the shareholders of
Nanoplasmas have pioneered the “plasma Nanotechnology” for
surface modification. This technology is applied to the fabrication of
novel diagnostic microchips. The company portfolio includes several
diagnostic platforms, such as enhanced microarray substrates, cell
culture surfaces and bacteria and virus molecular diagnostics, based
on microfluidics. Nanoplasmas develops, manufactures and
distributes high-end diagnostics that meet National and International
Standards as well as Regulatory Requirements. Nanoplasmas'
products are manufactured in Medicon S.A. following all regulatory
requirements. The company has developed a Quality management
system, which was certified by the National Evaluation Center of
Quality & Technology in Health S.A. – EKAPTY. The quality
management system is following 1) EN ISO 13485:2016, as the result
of the Annex B of ISO13485:2016, as well as the Council Directive IVDD
98/79/EEC Annex and European Regulation for in-Vitro Diagnostics
Medical Devices and 2) EN ISO 9001: 2015 for the Quality management.
The Greek National Organization for Medicines (EOF) has approved the
Nanoplasmas SARS-CoV-2 molecular detection kit for human
samples: Approval No: 2830000746596.

Company webpage: www.nanoplasmas.com
Nanoplasmas Technology: http://www.nanoplasmas.com/technology/
Nanoplasmas products: http://www.nanoplasmas.com/products-
services/

Νοσηλεία Τώρα 
Η Νοσηλεία Τώρα αποτελείται από έμπειρους και εξειδικευμένους νο-
σηλευτές οι οποίοι εξυπηρετούν ασθενείς που απαιτούν καθημερινή πα-
ρακολούθηση στον ιδιωτικό τους χώρο. 
Η αγάπη για τον ασθενή και η σωστή περίθαλψη αποτελούν το μέλημα
των νοσηλευτών μας οι οποίοι έιναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και μη-

χανήματα τελευταίας τεχνολογίας καλύπτοντας όλο το λεκανοπέδιο της
Αττικής όλο το 24ώρο, 365 ημέρες το χρόνο. 
Στόχος της εταιρείας είναι ο ασθενής να έχει τη μέγιστη υγειονομική πε-
ρίθαλψη με άμεση και άψογη παρακολούθηση στο περιβάλλον του χωρίς
καμία ταλαιπωρία μετακίνησης και χωρίς τον κίνδυνο ενδονοσοκομει-
ακών λοιμώξεων.
Η Νοσηλεία τώρα , κρατά πάντα ένα top status υπηρεσιών , οι οποίες
είναι πιστοποιημένες με ISO 9001 , καθώς και ISO COVID SHIELD . 
Η ολοένα αναπτυσσόμενη εταιρίας μας , αφού εδραίωσε τη θέση της ως
leader στην αγορά του Home Care , εξελίσσει τις υπηρεσίες της και πλέον
με ιδιόκτητο μικροβιολογικό εργαστήριο , να παρέχει on time αποτελέ-
σματα .
Link : https://www.nosileiatora.gr/

Wellbee
Wellbee is a B2B enterprise online SaaS (Software as a Service)
platform for health-insured patients, healthcare providers & insurance
companies. We enable medical data sharing among interested parties
(Healthcare providers, Insurance firms & their clients) facilitating
acute, transparent, and paperless procedures. Our mission is to
empower all people with private health insurance, to have fast and
easy access to their medical data and be able to share them with
insurance companies from a unified, easy-to-use and secure online
platform. 

Link για social media.
www.wellbee.healthcare

ThetaBiomarkers
ThetaBiomarkers created an innovative and technologically advanced
clinical  laboratory for the provision of quality metabolomics-based
services regarding health and wellness, ensuring that final users get
accurate treatment decisions. We combine deep knowledge of
bioanalytical/clinical chemistry, cutting-edge equipment, large
databases, experience in business activity and highly qualified expert
staff, all in a single corporate profile, unique in Greece. We offer
simultaneous analysis for a plethora of biomarkers and drugs, using
state-of-the-art instrumentation, bespoke algorithms and
sophisticated software. Our final product is technologies and unique
measurement services, addressed to healthcare professionals,
nutritionists, wellness centers, private labs, fitness centers,
pharmaceutical companies or public entities and are evidence-based
solutions, tailored to the need of our customers, in order to provide a
personalized metabolism tracker and personalized wellness/health
advises. Depending on the customer’s needs, the company may
provide biochemical and statistical analysis, interpretation of results,
advisory services, implementation of R&D projects,
developing/transferring methods and know-how.

https://www.linkedin.com/company/thetabiomarkers/

Προϊόντα εμπνευσμένα σε αρμονία
H Ιδιαιτερότητα του Pilates είναι ότι όλα πρέπει να λειτουργούν στην
εντέλεια. Αυτή είναι και η κινητήριος δύναμη που μας καθοδηγεί!
Κατασκευάζουμε προϊόντα που λειτουργούν εναρμονισμένα με το σώμα
για να παράγουν ένα άρτιο αποτέλεσμα…
Έτσι ακριβώς όπως το εμπνεύστηκε o Joseph Pilates!

Προϊοντικός Κατάλογος
Στην γκαμα των προιοντων μας περιλαμβανονται 10 διαφορετικα
Reformer, Reformer με Tower και Physio Reformer
Επισης Cadillac Trapeze, Cadillac Reformer, Spine Corrector, Wunda
Chair, Ladder Barrel, Wall Unit και Spring Board
Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα της STAR Pilates
Για την μακρόχρονη πορεία μας

MSCOMM35     

HEALTHONE37-40     
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HEALTH | WELLNESS | FITNESS expo

Για την εμπιστοσύνη που χτίσαμε με τους πελάτες μας
Για τα αξιόπιστα προϊόντα που κατασκευάζουμε
Για το μεγάλο stock των ανταλλακτικών που διαθέτουμε
Για το υπεύθυνο προσωπικό της εταιρίας
Για την αμεσότητα του service
Ελάτε μαζί να σχεδιάσουμε την λύση για το Studio Pilates που έχετε ονει-
ρευτει!

www.starpilates.gr

Σε ένα καταπράσινο και ήσυχο περιβάλλον δημιουργήθηκε από το 2000
το Αθλητικό  και Βιωματικό πάρκο Paradise Park.
Σκοπός του είναι να προσφέρει μοναδικές στιγμές άθλησης και χαλά-
ρωσης στους λάτρεις του ποδοσφαίρου. Στα πέντε γήπεδά του, προδια-
γραφών UEFA, φιλοξενούνται κάθε χρόνο κορυφαία τουρνουά Mini
Football (6x6) για ενήλικες με μεγάλα δώρα και πολλές εκπλήξεις.

Οι δραστηριότητες του Πάρκο αναφορικά με το Ποδόσφαιρο είναι:
1. Εταιρικά Τουρνουά, με κορυφαίο όλων το Company Soccer
Champions League, το οποίο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του
Ελληνικού Οργανισμού εργασιακής Άθλησης και Υγείας (HOCSH)
2. Τουρνουά Ανεξάρτητων ομάδων, με δημοφιλέστερο το Carabao
Tournament!
3. Φιλικοί Αγώνες
4. Ακαδημία Ποδοσφαίρου με υπεύθυνο τον κο Θοδωρή Παχατουρίδη
Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, η μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην
διοργάνωση τουρνουά, αποτελούν εγγύηση για να απολαύσετε το αγα-
πημένο σας σπορ. 

Επιπλέον το Paradise Park παράλληλα με τον χώρο του Mini Football
δραστηριοποιείται:
• Στις  Εκπαιδευτικές και Αθλητικές Εκδρομές Σχολείων με 30 διαφο-
ρετικά Βιωματικά προγράμματα, 17 έτη
• Στην διοργάνωση της Ολοήμερης Κατασκήνωσης Paradise Summer
Camp με Αθλητικά και Ψυχαγωγικά προγράμματα, 13 έτη
• Στην πραγματοποίηση Εταιρικών Events & Παιδικών Parties
• Στην λειτουργία εποχιακών Project, με κορυφαίο το Βιωματικό Χρι-
στουγεννιάτικο Χωριό, 5 έτη.

www.paradisepark.gr 

www.studioone.gr

Η εταιρία μας , Physiomart Kaminaris από το 1997,ειδικεύεται στην ει-
σαγωγή και διάθεση καινοτόμων προϊόντων στον τομέα της Φυσικοθε-
ραπείας , του Fitness και του Sports Medicine. Πάντα με γνώμονα την
καλύτερη εξυπηρέτηση του επαγγελματία αλλά και του πελάτη του. Το
μότο μας είναι exercise is your medicine το οποίο είναι πάνω από 20
χρόνια ενσωματωμένο στην επιχειρησιακή μας κουλτούρα .

www.Physiomart.gr

Το Happy Weekend training fit&fun είναι σύλλογος αθλητικού τουρισμού
που ασχολείται με το ευζήν. Δημιουργήθηκε με σκοπό να ενώσει το fit
με το fun! Διοργανώνει εκδρομές σχετικά με: γυμναστική,  fitness γενι-
κότερα, αθλητικές δραστηριότητες υπαίθρου όπως surf, wind surfing,
sup,  ρακέτες, beach volley,  ολοήμερα workshop,  συμμετοχή σε με-
γάλες αθλητικές διοργανώσεις κτλ.... Συνδυάζοντας και fun όπως party,
χορό, βόλτες με ταχύπλοα, υπηρεσίες spa αλλά και προγράμματα εσω-
τερικής ισορροπίας...
Διοργανώτρια είναι η Φανή Χαλκιά.
Google · happy weekend training 
Σελίδα στο fb :

https://www.facebook.com/profile.php?id=100035120803916 

Η Pelma Analysis  είναι μια ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε στην Αθήνα
το 2002 από τον Παναγιώτη Κουρτζή. Πρωτοπόρος στην ψηφιακή απει-
κόνιση του άκρου ποδός   λειτουργεί ένα υποδειγματικό ιατρικό εργα-
στήριο κατασκευής ορθοπεδικών  πάτων  που είναι 100%
εξατομικευμένα και  καλύπτουν όλες της ανάγκες των παθήσεων και
εμβιομηχανικής υποστήριξης των κάτω ακρών. 
Η Pelma Analysis διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία πελματογράφων στατικής
και δυναμικής ανάλυσης . Προσφέρει στους επαγγελματίες  υγείας (ορ-
θοπεδικούς ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, ποδολόγους και λοιπές ειδικό-
τητες) τη δυνατότητα εξέλιξης και εξειδίκευσης  σε αντιμετώπισης
προβλημάτων του ποδιού όπως και επαγγελματική συνεργασία.
Ειδικευμένοι στην κατασκευή ειδικών πάτων εδώ και 20 χρόνια φέρ-
νουμε την καινοτομία της 3D ανάλυσης-απεικόνισης και 3D παραγωγής
πελμάτων.  

www.pelma-analysis.gr

Η μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως κατασκευής καινοτόμων FITNESS
& SPA εξοπλισμού VACUACTIV παρέχει τα πιο καινοτόμα όργανα γυμνα-
στικής & αποθεραπείας.Τα προϊόντα μας συνδυάζουν εξοπλισμό καρ-
διαγγειακής άσκησης με επιπλέον οφέλη περιποίησης της επιδερμίδας
και έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν χαμηλή άσκηση των επιπτώσεων
με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα από ό, τι τα παραδοσιακά όργανα
γυμναστικής.Η μέθοδός μας έχει αποδειχθεί ότι είναι ασφαλής και απο-
τελεσματική, βιώνοντας τη μεγάλη επιτυχία σε συνεργασία παγκοσμίως
με περισσότερα από 650 γυμναστήρια σε όλο τον κόσμο.Ενώνοντας τα
επιτεύγματά μας στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, έχουμε
δημιουργήσει ποιοτικό εξοπλισμό που ξεπερνά τους ανταγωνιστές μας
και έχουν εκλείψει τα οφέλη των παραδοσιακών οργάνων γυμναστι-
κής.Μέσω της προηγμένης συμπίεσης κενού μας και της υπέρυθρης τε-
χνολογίας, με τις συσκευές VACUACTIV ενεργοποιήσετε την ικανότητα
του σώματός σας να στοχεύσει και να κάψει σε συγκεκριμένες περιοχές
λίπος και κυτταρίτιδα, γεγονός που καθιστά πολύ πιο εύκολο για το σώμα
σας να απαλλαγεί από βαθιά αποθηκευμένο λίπος.

www.vacuactiv.gr
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Η  EVO FITNESS  είναι μία διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρία που δρα-
στηριοποιείται, εδώ και 20 χρόνια, στον  επαγγελματικό αθλητικό εξο-
πλισμό τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική αγορά.
Η εταιρία ξεκίνησε με αρχικό αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη  επαγ-
γελματικού αθλητικού εξοπλισμού. Σταδιακά οι δραστηριότητες μας επε-
κτάθηκαν με την εισαγωγή και διάθεση καινοτόμων επαγγελματικών
οργάνων γυμναστικής κυρίως για γυμναστήρια & ξενοδοχεία.
Στόχος του νέου μας ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η αμεσότερη επι-
κοινωνία μαζί σας, ώστε να σας διευκολύνουμε να κάνετε τη σωστή επι-
λογή έχοντας στη διάθεσή σας την πληρέστερη γκάμα αθλητικού
εξοπλισμού παγκόσμια αναγνωρισμένων εταιρειών.
Πρωταρχικός μας στόχος είναι η παροχή επώνυμων προϊόντων και υπη-
ρεσιών υψηλού επιπέδου στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Για το
σκοπό αυτό:
Εισάγουμε απευθείας μεγάλο επαγγελματικών οργάνων από εγκεκρι-
μένα εργοστάσια κατασκευής του εξωτερικού, εξασφαλίζοντας στους πε-
λάτες μας προϊόντα εξελιγμένων τεχνολογικών προδιαγραφών και
πιστοποιήσεων στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς.
Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους ελληνικούς εισαγωγείς επωνύ-
μων προϊόντων με σκοπό να παρέχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή γκάμα
επώνυμων προϊόντων υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Επιτυγχάνο-
ντας μεγάλες εκπτώσεις με τους προμηθευτές μας, προσφέρουμε τα
προϊόντα στον πελάτη στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
Παράγουμε αναλώσιμα (λιπαντικά κ.α.) υψηλών προδιαγραφών με την
επωνυμία της εταιρίας μας, προσφέροντας στους πελάτες μας αποτελε-
σματικές και οικονομικές λύσεις στη λειτουργία και συντήρηση του
αθλητικού εξοπλισμού.
Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη στο σύνολο των οργάνων γυμναστικής
σε μοναδικές τιμές για τους πελάτες μας. Η μακροχρόνια εμπειρία και
τεχνογνωσία των εξειδικευμένων συνεργατών μας στο σύνολο των
επωνύμων οργάνων γυμναστηρίου έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο
των ιδιωτών όσο και των επαγγελματιών πελατών μας.
Στην Evo Fitness  επιδιώκουμε να είμαστε πάντα επίκαιροι και ανταγω-
νιστικοί. Για το σκοπό αυτό διατηρούμε συνεχής επικοινωνία με τα με-
γαλύτερα εργοστάσια παραγωγής του εξωτερικού για την προμήθεια
νέων και καινοτόμων αθλητικών ειδών, ανταλλακτικών και αναλωσί-
μων. Ταυτόχρονα οι συνεργάτες μας συμμετέχουν ενεργά τόσο στις διε-
θνείς εκθέσεις αθλητικού εξοπλισμού του εξωτερικού, όσο και σε
εκπαιδευτικά σεμινάρια επισκευής και συντήρησης επώνυμων οίκων
επαγγελματικού αθλητικού εξοπλισμού.

www.evofitness.gr 

Η DESPORT INNOVATIVE SOLUTIONS δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και
Κύπρο.Η κύρια δραστηριότητά μας είναι η οργάνωση και η διαχείριση
Health και Fitness Clubs,Pilates Studios,Aqua Parks,Spa και η πώληση
αθλητικού εξοπλισμού.
Αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες:
KAUFFER PILATES :Κορυφαία εταιρεία Pilates,που δίνει έμφαση στην
ποιότητα των υλικών ,στην λειτουργικότητα ,στο Design και στην ανθε-
κτικότητα  του εξοπλισμού.Με πολύ καλή σχέση τιμής -ποιότητας.
GANTNER: Είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία στην οργάνωση
χώρων άθλησης, θεματικών πάρκων και Spa (στον τομέα του ελέγχου
πρόσβασης ,στην οργάνωση των lockers και στις προπληρωμένες υπη-
ρεσίες  με τις έξυπνες κάρτες).
TANSA TURNIKE: Ποιοτικός εξοπλισμός τουρνικέ με προσεγμένο design.
Συνεργαζόμαστε επίσης με τις μεγαλύτερες εταιρείες Software .
Αντιπροσωπεύουμε επίσης αρκετές εταιρείες αθλητικού εξοπλισμού .
FIT INTERIORS: Την κορυφαία εταιρεία  στην κατασκευή επίπλων για
αθλητικούς χώρους 
Δραστηριοποιούμαστε επίσης πολλά χρόνια στα μηχανήματα υποπίεσης

(VACU).
Ασχολούμαστε με τον σχεδιασμό του χώρου σας και προσφέρουμε συ-
νολικές λύσεις "με το κλειδί στο χέρι".
Τηλ.Ελλάδας:2106918024 -6977998488 και Κύπρου: +35724828333 -
+35797833215,

www.desportinnovativesolution.com

www.desportshop.gr

Η αντιπροσωπεία οργάνων γυμναστικής και αθλητικού εξοπλισμού
Viking Fitness και τα ανήκοντα στον ίδιο όμιλο Bodyworks Stores δρα-
στηριοποιoύνται στην Ελληνική αγορά του Fitness από το 2001.
Έκτοτε και χάρις στη εργώδη προσπάθεια των ιδρυτών της, την επιστη-
μονική τους κατάρτιση και εξειδίκευση (Καθηγητές Φυσ. Αγωγής με με-
ταπτυχιακούς τίτλους) αλλά και την αμέριστη συμπαράσταση των
πελατών και συνεργατών τους, γνώρισε αλματώδη ανάπτυξη και πλέον
αποτελεί την μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία, εξειδικευμένη στο χώρο
του Fitness.
Διαθέτουμε ιδιόκτητους αποθηκευτικούς και εκθεσιακούς χώρους άνω
των 4000 τμ καθώς και το απαραίτητο προσωπικό και μέσα για την με-
ταφορά και συναρμολόγηση των οργάνων μας σε όλη την επικράτεια.
Έχουμε την μεγαλύτερη γκάμα ετοιμοπαράδοτων προϊόντων με την κα-
λύτερη σχέση τιμής – απόδοσης στην αγορά.
Ταυτόχρονα διαθέτουμε άριστο after sales service  με πλήρως εξοπλι-
σμένο και επανδρωμένο μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εργαστήριο
καθώς και πολύ μεγάλο στοκ ανταλλακτικών που εγγυάται την πολυετή
υποστήριξη των μηχανημάτων μας. Χαρακτηριστικά η επάρκεια των
ανταλλακτικών για κάθε μοντέλο μας υπολογίζεται στην δεκαπενταετία!
Πελάτες μας είναι κρατικοί οργανισμοί και φορείς, κοινωφελή ιδρύματα,
γυμναστήρια, ξενοδοχεία και δεκάδες χιλιάδες ιδιώτες σε όλη τη χώρα.
Πάνω από όλα, ως επιστήμονες του χώρου είμαστε αφοσιωμένοι στην

εξάπλωση του πνεύματος της γυμναστικής και της ευζωίας που αποτελεί
θεμέλιο μιας υγιούς κοινωνίας"

www.bws.gr      http://www.vikingfitness.gr

Η Up Hellas, μέλος του γαλλικού πολυεθνικού ομίλου Up Group, σχε-
διάζει και υλοποιεί  digital-first αφορολόγητα εταιρικά προνόμια
(Κάρτες Σίτισης, Δώρα, Fitness, Τουρισμός), που βοηθούν τις επιχειρή-
σεις να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους και παράλληλα να μειώσουν
το κόστος. Από το 2016, εξυπηρετεί  χιλιάδες εταιρικούς πελάτες, ενώ
ταυτόχρονα διαθέτει ένα δίκτυο χιλιάδων  συνεργατών, εξασφαλίζο-
ντας την καλύτερη εμπειρία στον χρήστη, καθώς οι λύσεις βασίζονται
στην απλότητα και την ευελιξία. Η UpFit, είναι η εταιρική λύση αθλητι-
σμού και ευεξίας της UpHellas, μια συνδρομή που δίνει πρόσβαση σε
εκατοντάδες αθλητικούς χώρους και δραστηριότητες σε όλη την Ελλάδα. 

https://www.uphellas.gr/  ,  https://upfit.gr/ 

www.luxuryfitness.gr 
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Η Aboutnet ιδρύθηκε το 2000 , έχουμε πετύχει μια σταθερή παρουσία
στο χώρο του ελληνικού internet , με κύριο αντικείμενο την παροχή υπη-
ρεσιών internet. Συγκεκριμένα κατασκευή site/eshop, κατοχύρωση
domain, digital marketing, διαφήμιση και προώθηση. Μέσα από μια
πολυετή εμπειρία 22 χρόνων καταφέραμε να αναπτύξουμε ένα ευρύ
φάσμα πελατολογίου και να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης τόσο για το
portfolio όσο για την αγορά. Αυτό μάλιστα αποδεικνύεται από το γεγονός
ότι έχουμε διακριθεί με πολλά βραβεία και τίτλους με την πάροδο των
χρόνων. Με αυτόν τον τρόπο, αναζητώντας συνεχώς καινοτόμες ιδέες
παραμένουμε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα.

https://www.aboutnet.gr

Το Spotable.gr αποτελεί το καινοτόμο πρόγραμμα κρατήσεων για Γυ-
μναστήρια, Κέντρα Αισθητικής, Spa & Ιατρεία. Οι πελάτες πληρώνουν
online για τις συνδρομές ή τις επισκέψεις τους και κάνουν τις κρατήσεις
τους μέσω mobile application, ενώ εσείς έχετε την διαχείριση της επι-
χείρησης σας σε πρόγραμμα cloud, από όπου και εάν βρίσκεστε.

http://spotable.gr/

www.pennie.gr

www.bowtech.com.gr

Η ευεξία έχει γίνει αναπόσπαστό κομμάτι της καθημερινότητας μας, δί-
νοντας ποιότητα στη ζωή μας. Όπως και το design!
Η ομάδα Sanelco μέσα από συνεργασία με σχεδιαστές, μηχανικούς και
κατασκευαστές εξοπλίζει τους χώρους αποδυτήριων με γνώμονα τον τε-
λικό χρήστη. Η collection “Cubicles” προσφέρει κατασκευές δοκιμασμέ-
νες σε συχνή και σκληρή χρήση και συνθήκες υγρασίας, ολοκληρώνει
διακριτικά την εμπειρία του χρήστη που ακολουθεί μια επίπονη άσκηση.
Η έμπνευση σας... η δύναμη μας!

https://www.cubicles.gr/   

https://www.sanelco.gr/  

Το Hando Massage & SPA είναι η καλύτερη επιλογή για να προσφέρετε
μία ολιστική προσέγγιση wellness and well-being στον τρόπο ζωής σας.
Διατηρήστε την ισορροπία ανάμεσα στο σώμα, το μυαλό και την ψυχή
σας, με την καθοδήγηση των ανθρώπων του Hando, απολαμβάνοντας
μια ολοκληρωμένη σειρά από χαλαρωτικές και θεραπευτικές συνεδρίες
μασάζ προσώπου και σώματος. Τα εξατομικευμένα προγράμματα θερα-
πειών του Handο, έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μία αίσθηση
αναζωογόνησης που θ’ αποπνέει την τέλεια αρμονία μυαλού και σώμα-
τος.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Hando,
στην καρδιά της Αθήνας και να ζήσετε μία μοναδική εμπειρία χαλάρω-
σης και ευεξίας μέσω του Massage. Ακόμη, το Hando προσφέρει Υπη-
ρεσίες Spa Management, σε συνεργασία με κορυφαία ξενοδοχεία και
θέρετρα σε όλη την Ελλάδα, αλλά και τη δυνατότητα να κλείσετε ραντε-
βού μέσω του Ηando App, ώστε να ζήσετε τη μοναδική εμπειρία περι-
ποίησης, μέσω της θεραπείας μασάζ, απευθείας στο χώρο σας.

https://handospa.gr/

Η εταιρεια μας  Φιταθλον ΚΔΑΠ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  αντιπροσωπεύει την Ισπα-
νικη εταιρεια IMOTION GROUP στην Ελλάδα.
Καθ'ολη την διάρκεια της έκθεσης στο περίπτερο μας θα γίνεται παρου-
σίαση του καινοτόμου λογισμικού V.21, του εξοπλισμού και επίσης θα
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πελάτες ,ιδιοκτήτες γυμναστηριων,personal
trainers,ιδιοκτητες στούντιο ευεξίας και λοιποί ενδιαφερόμενοι να ενη-
μερώνονται για τον τιμοκατάλογο και τις ευκολίες πληρωμής.

Η K22 Global Traders είναι μία αμιγώς ελληνική εταιρεία εμπορίας κα-
ταναλωτικών προϊόντων με έμφαση στο τρόφιμο. 
Ακολουθώντας πάντα τις πιο πρόσφατες τάσεις, αναπτύσσει και λανσάρει
στην αγορά καινοτόμα προϊόντα που απαντάνε στις ανάγκες του σύγχρο-
νου καταναλωτή, για υγιεινά, θρεπτικά και νόστιμα προϊόντα διατροφής. 
Το portfolio της περιλαμβάνει μια πλούσια γκάμα προϊόντων ενηλίκων
και παιδιών, που είναι ήδη τοποθετημένα και διαθέσιμα σε όλες τις αλυ-
σίδες ΣΜ. 
H K22 Global Traders παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά
έτοιμο, συσκευασμένο φιλέτο στήθος κοτόπουλο σε νερό, ελαιόλαδο ή
σως βινεγκρέτ, μαγειρεμένο ζουμερό και έτοιμο προς κατανάλωση. Το

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ55     
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Nutri Valley φιλέτο στήθος κοτόπουλο είναι 100% φυσικό προϊόν χωρίς
συντηρητικά ή αρώματα και περιέχει 18g πρωτεΐνης και μόνο 8,4g λι-
παρά ανά 100 g. Τα προϊόντα Nutri Valley είναι χωρίς γλουτένη και χωρίς
GMO. Το φιλέτο στήθος κοτόπουλο Nutri Valley είναι ένα νόστιμο σνακ
με υψηλή περιεκτικότητα σε εύπεπτη πρωτεΐνη. Είναι πλούσιο σε μια
σειρά σημαντικών θρεπτικών συστατικών και είναι η τέλεια επιλογή για
άτομα που ακολουθούν έναν υγιεινό και ενεργό τρόπο ζωής, καθώς και
επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές. Παρέχει στον οργανισμό πολλά
μέταλλα όπως ψευδάργυρο, σελήνιο, μαγνήσιο και φώσφορο και έτσι
είναι η ιδανική επιλογή για την αποκατάσταση των θρεπτικών αξιών μετά
από κουραστική άσκηση. Το όραμα του Nutri Valley είναι να ανταποκρί-
νεται στις καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών. Το Nutri Valley σχε-
τίζεται με το υγιεινό, απλό, νόστιμο και απολαυστικό φαγητό. Είναι
ιδανικά για σάντουιτς, σαλάτες, πάνω από πίτσες ή ως συστατικά στο μα-
γείρεμα, ως γρήγορο σνακ εν κινήσει ή ως οικογενειακό γεύμα. 

https://nutrivalley.gr/

www.runningnews.gr

H OutDoor Media Group με To iRun ...and i am free! (για τους φίλους
του, απλά, "iRun") είναι το μοναδικό free press περιοδικό ευρείας κυ-
κλοφορίας για το τρέξιμο και όχι μόνο...  και με το Terra Adventure
Magazine. To πρώτο και μοναδικό περιοδικό στην Ελλάδα για outdoor
δραστηριότητες, wellness, xtreme sports και travel.
"Τρέχουμε, ταξιδεύουμε, ζούμε και μετά γράφουμε" είναι το μότο μας,
αλλά και η πραγματικότητα!
Διακριθήκαμε με το Χάλκινο Βραβείο στα Sports Marketing Awards
2019 στην ενότητα Βest Sports Media και την κατηγορία "Original
Content/Reporting", αλλά η αγάπη του κόσμου είναι η μεγαλύτερη επι-
βράβευσή μας! 

www.irunmag.gr / www.terramag.gr

Η fmh.gr είναι ενεργή στο διαδίκτυο από το 2017 και έχει ένα μεγάλο
αριθμό ακολούθων που την εμπιστεύεται.
Είναι  μια πρόσφατα βραβευμένη ιστοσελίδα ως το καλύτερο Fitness &
Wellness Website of 2022, ενώ παράλληλα έχει μεγάλη επισκεψιμότητα
και ένα μεγάλο αριθμό συνεργατών (80+) που αποτελείται από επαγ-
γελματίες υγείας όπως γυμναστές, διατροφολόγους, φυσικοθεραπευτές
και άλλες ειδικότητες,
Σκοπός της είναι να παρέχει στο κοινό έγκυρη πληροφόρηση γυρω από
το wellness και να ωθήσει το κόσμο να γίνει πιο δραστήριος.

www.fmh.gr

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 109
WONDER Cyprus & Greece

www. wondercyprus.com

Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την Καλλισθενική Γυμναστική! 
Πρόκειται για ένα αναερόβιο σύστημα προπόνησης που έχει ως βασική
αντίσταση το σωματικό βάρος του ασκούμενου ενώ οι ρίζες της προέρ-
χονται από την Αρχαία Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσετε ραγδαία
σε όλον τον κόσμο και αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο κοινό αφού προ-
σφέρει πολλαπλά οφέλη αναπτύσσοντας πολλές δεξιότητες του ανθρώ-
πινου σώματος. Απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας, σωματικού
βάρους ή φυσικής κατάστασης. 
Για πρώτη φορά η Καλλισθενική Γυμναστική και το Street Workout παίρ-
νουν μέρος σε μια τόσο μεγάλη έκθεση φιλοδοξώντας να παρουσιάσει
σε όλους τους επισκέπτες την αποτελεσματικότητα της ως μέθοδος εκ-
γύμνασης. Παράλληλα μέσα από το το School of Calisthenics υπάρχει
πλέον  η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιημένου πτυχίου προπονητικής
πάνω στην Καλλισθενική Γυμναστική και το Street Workout σε συνερ-
γασία με την παγκόσμια ομοσπονδία WSWCF και του Online προγράμ-
ματος εκπαίδευσης που διαθέτουμε στα ελληνικά. Καθόλη την διάρκεια
της έκθεσης οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να δοκιμάσουν
ασκήσεις Καλλισθενικης, να ασκηθούν σε δωρεάν μαθήματα που θα
πραγματοποιούνται στο stage , να πάρουν μέρος σε εντυπωσιακά
challenge με χρηματικό έπαθλο αλλά κυρίως να γνωρίσουν από κοντά
αυτό το υπέροχο άθλημα. 

https://www.schoolofcalisthenics.gr/
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