
Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡA: Στηρίζει τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας 

 
 
Εδώ και 22 χρόνια, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, της Coca-Cola Τρία Έψιλον, στηρίζει ενεργά τον 
Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας και βρίσκεται σταθερά στο πλευρό όλων των δρομέων. Έτσι και 
φέτος, θα φροντίσει την ΑΥΡΑ των συμμετεχόντων, αποτελώντας τον απόλυτο σύμμαχο ενυδάτωσής 
τους, μέσα από την ενεργοποίηση του Αvra Wave και δίνοντας αξία στην έννοια της υποστήριξης. 
 
Ο φετινός Μαραθώνιος αλλάζει και η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χώρας μετατρέπεται σε ένα 
αθλητικό διήμερο, με τη διαδρομή των 10χλμ. να πραγματοποιείται το Σάββατο 9 Νοεμβρίου και τις 
διαδρομές των 5 και 42χλμ. να λαμβάνουν χώρα την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, βασική ημέρα 
ενεργοποίησης του AVRA Wave. Την Κυριακή, κατά την ιστορική διαδρομή των 42 χιλιομέτρων, το 
AVRA Wave θα ενώσει το δυσκολότερο σημείο της Μαραθώνιας διαδρομής με τον τερματισμό στο 
Καλλιμάρμαρο και με αυτό τον τρόπο θα δώσει τη δυνατότητα στους υποστηρικτές να βρεθούν 
πραγματικά κοντά στο δικό τους αθλητή. 
 
Στο 31ο χλμ., όπου κάθε δρομέας συναντά τον αποκαλούμενο «τοίχο» και οι ψυχικές και σωματικές 
λειτουργίες του δοκιμάζονται στον μέγιστο βαθμό, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ δημιουργεί το 
μεγαλύτερο κύμα εμψύχωσης, με τη βοήθεια φίλων και γνωστών των αθλητών. Εκεί, για πρώτη φορά, 
οι φωνές όλων των υποστηρικτών θα ενωθούν και θα δώσουν την απαραίτητη ώθηση στους δρομείς να 
«σπάσουν» τον τοίχο και να συνεχίσουν τη διαδρομή τους, προσφέροντάς τους τη δύναμη να 
διανύσουν τα τελευταία 11 χλμ.  μέχρι το Καλλιμάρμαρο. Οι motivators και o DJ που θα βρίσκονται στο 
σημείο, θα ξεσηκώνουν τους αθλητές, παρακινώντας τους να περάσουν τη γραμμή του τερματισμού. 
 
Από την έναρξη του αγώνα της Κυριακής, μέχρι και τη λήξη του, μικρά λεωφορεία των 10 ατόμων, τα 
Αvra Wave mini buses, θα εκτελούν συνεχή δρομολόγια ανά 10 λεπτά, με στόχο να δώσουν σε όλους 
τους υποστηρικτές τη δυνατότητα να βρεθούν δίπλα στον αθλητή τους, στα πιο σημαντικά σημεία της 
Μαραθώνιας διαδρομής. Η πρώτη διαδρομή, με αφετηρία τον σταθμό μετρό Δ. Πλακεντίας, θα οδηγεί 
τους υποστηρικτές στο 31ο χλμ. του Μαραθωνίου (Στ. Αγίας Παρασκευής) και πίσω. Η δεύτερη 
διαδρομή, με αφετηρία τον σταθμό μετρό «Ευαγγελισμός» και κατεύθυνση το Καλλιμάρμαρο και πίσω, 
θα δίνει τη δυνατότητα στους υποστηρικτές να βρεθούν δίπλα στο πλευρό των δρομέων τη στιγμή του 
τερματισμού, εκείνη τη μαγική στιγμή στη ζωή κάθε δρομέα, όπου λαμβάνει τη θερμή υποδοχή όλων 
των παρευρισκόμενων στο Καλλιμάρμαρο. Ακόμα, οι υποστηρικτές που θα χρησιμοποιήσουν τα Avra 
Wave mini buses πρόκειται να λάβουν μια ατομική μάρκα με την οποία θα έχουν τη δυνατότητα να 
φτιάξουν το δικό τους αθλητικό μπλουζάκι, τυπώνοντας σε αυτό  μηνύματα υποστήριξης στο περίπτερο 
του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ στο Χωριό των Χορηγών. 
 
 Φυσικά, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ θα δώσει δυναμικό «παρών» και στις διαδρομές 5 και 10 
χλμ., με διάφορες δράσεις εμψύχωσης στον Ευαγγελισμό. Ένα χιλιόμετρο πριν από το σημείο 
τερματισμού, υπό τους ήχους της μουσικής υπόκρουσης, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ και οι 
υποστηρικτές θα παρακινούν τους δρομείς να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να περάσουν τη γραμμή 
του τερματισμού. Κατά τη διάρκεια και των δύο ημερών, εκπλήξεις και δρώμενα θα περιμένουν ακόμη 
όλους όσοι επισκεφθούν το περίπτερο του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ, στο Χωριό των Χορηγών. 
Εκεί, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν απίθανες στιγμές αλλά και να συναντήσουν και να 
φωτογραφηθούν με αγαπημένους αθλητές - καλεσμένους του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ! 
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