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Alterlife και Technogym στην κορυφή 
Τους ειδικούς της ευεξίας ήρθαν να βραβεύσουν, για 2η συνεχή χρονιά, τα Fitness Awards 2022,  

τα οποία διοργανώνει η Boussias. H τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε χθες,  
Τρίτη 5 Απριλίου, και ανέδειξε 38 εταιρείες και φυσικά πρόσωπα από ένα ευρύ φάσμα  

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Την Τρίτη 5 Απριλίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων Atraktos, 
πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής των Fitness Awards 
2022 που διοργάνωσε η Boussias. Για 2η συνεχόμενη χρονιά 
στην Ελλάδα επιβραβεύτηκαν και αναδείχθηκαν οι ποιοτικές 
και καινοτόμες εταιρίες στο χώρο του fitness. Περισσότερα 
από 150 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι 
Φορέων, Ινστιτούτων, Πανεπιστημίων, Επαγγελματίες καθώς 
και εκπρόσωποι Τύπου, βρέθηκαν στην Τελετή Απονομής, επι-
κροτώντας την καινοτομία και την ποιότητα των βραβευμένων 
υποψηφιοτήτων, που αφορούσαν εταιρείες που διαθέτουν 
επαγγελματικούς χώρους, υπηρεσίες, και προϊόντα στον ευ-
ρύτερο χώρο της άσκησης και της εκγύμνασης, όπως επίσης 
και εταιρείες που διοργανώνουν fitness events , fitness groups, 
αλλά και fitness influencers. 

Συνολικά, διακρίθηκαν 38 εταιρείες και φυσικά πρόσωπα από 
ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας πάνω σε 
όλες τις κατηγορίες των βραβείων. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν 
οι Μεγάλοι Νικητές της Απονομής και συγκεκριμένα:
Η Alterlife ως Company οf the Year
H Technogym ως Brand of the Year

Επίσης, οι εταιρείες οι οποίες έλαβαν την υψηλότερη βαθμο-
λογία σε ολόκληρη την ενότητά τους αποσπώντας Platinum 
Βραβείο ήταν οι: 
• Alterlife
• Communication Lab
• Fitness Motivation Hellas 
• Johnson Health Tech Hellas AE

Η βραδιά ξεκίνησε με την απονομή των τιμητικών βραβείων 
για τα Fitness Awards 2022, όπου ο Δώρος Κλεοβούλου, 
Πρόεδρος ΠΑΣΥΓΥ, παρέλαβε το τιμητικό βραβείο για την 
προσφορά του στο χώρο του ελληνικού fitness, ο Αλέξης 
Μπατρακούλης, παρέλαβε τιμητικό βραβείο για την προσφο-
ρά και τις ποιοτικές του υπηρεσίες γενικότερα στον χώρο της 

εκγύμανσης και τέλος ο Ιωάννης Φατούρος, Καθηγητής 
Βιοχημείας της Άσκησης, παρέλαβε το τιμητικό βραβείο για 
το ερευνητικό του έργο. 

Χαιρετισμό στη διοργάνωση απηύθυ-
νε ο Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος 
ανέφερε: «Η Ελλάδα για να πάει μπρο-
στά χρειάζεται υψηλού επιπέδου παρε-
χόμενες υπηρεσίες. Μόνο έτσι θα γίνει 
πραγματικά ανταγωνιστική και θα μπορέ-
σουμε να διεκδικήσουμε το παραπάνω 
που μας αξίζει. Προσωπικά, πιστεύω 
πολύ στο fitness. Σαν πρώην Υπουργός 

Υγείας σας λέω ότι αν ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων γυ-
μναζόταν, θα είχαμε τεράστια εξοικονόμηση χρημάτων από 
τη μείωση των ασθενειών που προκαλεί η καθιστική ζωή. Με 
το να πάει περισσότερος κόσμος στα γυμναστήρια, κερδίζει 
ολόκληρη η κοινωνία. Η άσκηση κάνει καλό στην υγεία μας 
και αυξάνει την ποιότητα της ζωής μας». 

Επίσης, χαιρετισμό στην διοργάνωση 
απηύθυνε η Σοφία Ζαχαράκη, Υφυ-
πουργός Τουρισμού, η οποία, μεταξύ 
άλλων, ανέφερε: «Fitness awards 2022, 
για 2η συνεχόμενη χρονιά. Αξίζουν 
συγχαρητήρια στους διοργανωτές της 
βράβευσης για το γεγονός ότι μέσα σε 
καιρούς παράλληλων και διαδοχικών 
κρίσεων, κοιτάζουν μπροστά, επιβρα-

βεύοντας τη δημιουργικότητα και την ποιοτική δουλειά. Ζούμε 
σε μία εποχή που ο καταναλωτής οποιασδήποτε υπηρεσίας έχει 
πλέον τόσες επιλογές, που μόνο η ποιότητα μπορεί να κάνει τη 
διαφορά. Και μάλιστα μετά την πανδημία, που όλοι στερηθήκαμε 
σε σημαντικό βαθμό αυτονόητες μέχρι χθες ελευθερίες, πλέον 
όλοι αναζητούμε τις επιλογές εκείνες που συνιστούν τη βέλτιστη 
αξιοποίηση του ελεύθερου μας χρόνου, και δεν συμβιβαζόμαστε 
με τίποτα λιγότερο». 

Άδωνις Γεωργιάδης, 
Υπουργός Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων

Σοφία Ζαχαράκη,  
Υφυπουργός Τουρισμού
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https://www.technogym.com/gr/?sfcampid=463460&utm_source=publishers&utm_medium=dailyfax&utm_campaign=fitnessawards


BOUSSIAS 18

#6120
Τετάρτη 06|04|2022

Η Έφη Τσίτσκαρη, Αναπληρώτρια Καθη-
γήτρια στο Αθλητικό Μάρκετινγκ, Τμήμα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πρόε-
δρος της Κριτικής Επιτροπής των Fitness 
Awards 22, άφησε το δικό της ξεχωριστό 
στίγμα στη βραδιά με το μήνυμά της, στο 
οποίο ανέφερε: «Το fitness αντιπροσωπεύ-
ει πολλά από όσα η ελληνική κοινωνία και 
οικονομία θα πρέπει να επιδιώξει: α) αύξη-
ση της ενεργής συμμετοχής ενηλίκων και 

ανηλίκων σε προγράμματα άσκησης, με στόχο την προαγωγή της 
φυσικής και ψυχοσωματικής υγείας, β) ενίσχυση της επιχειρη-
ματικότητας, γ) ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, δ) προβολή 
προορισμών που δεν είναι αυτήν τη στιγμή στον τουριστικό χάρτη 
μέσω της διοργάνωσης αθλητικών δρώμενων, ε) ανάπτυξη του 
εργασιακού αθλητισμού. Επιπλέον, προσφέρει απίθανες δυνα-
τότητες ανάπτυξης δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από 
οργανισμούς μη σχετικούς με τον αθλητισμό και πολλά άλλα. Το 
fitness είναι, ή θα πρέπει να γίνει, κομμάτι της κάθε ημέρα μας, ως 
άτομα, ως επαγγελματίες. Προς όφελος όλων των παραπάνω, 
οι οργανισμοί και οι επαγγελματίες του χώρου θα πρέπει να στο-
χεύσουν στην ποιότητα. Ο θεσμός των Fitness Awards έρχεται να 

δώσει ώθηση σ’ αυτές τις ενέργειες ποιοτικής αναβάθμισης μέσω 
της προβολής των καλών πρακτικών και της επιβράβευσης όσων 
επιδιώκουν να προσφέρουν ποιοτικές, εξαιρετικές, εναλλακτικές 
και πρωτότυπες υπηρεσίες. Η συμμετοχή μου στα Fitness Awards 
τόσο κατά την περσινή χρονιά, ως μέλος της κριτικής επιτροπής, 
και κυρίως φέτος, ως Πρόεδρος αυτής, μου προσέφερε πολυποί-
κιλες εμπειρίες. Κυρίως, μου έδωσε τη δυνατότητα να «γνωρίσω», 
εξ αποστάσεως, επαγγελματίες που πασχίζουν για την αριστεία 
και πρωτοτυπούν. Θέλω να συγχαρώ όλους τους βραβευθέντες 
αλλά και όλους τους συμμετέχοντες για την προσπάθειά τους».

Τέλος, η Άννα Μαρία Παπίρη, Wellness 
Editor - Author, Co-Founder Wellness 
Project, Boussias, στον χαιρετισμός της 
ανέφερε: «Το μέλλον του fitness σαν ανα-
πόστατο στοιχείο στο κλάδο του wellness, 
της υγείας και της ευζωίας στα χρόνια που 
έρχονται θα δώσει νέες δυνατότητες εξέ-
λιξης ενώ παράλληλα θα διευρύνει το φά-
σμα δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών 
που θα παρέχει. Έτσι θα δημιουργηθούν 

σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες, θα υπάρξουν υψηλότερα 
επίπεδα ικανοποίησης των πελατών και θα τονωθεί η ανταγω-
νιστικότητα». 

COMPANY OF THE YEAR - ALTERLIFE

ΑΕΝΑΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ FITNESS EXCELLENCE

«Στην Alterlife βρισκόμαστε σε διαρκή εξέλιξη στην αέναη αναζήτηση του Fitness Excellence. Πέραν 
της εμπιστοσύνης των μελών μας, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη βράβευση, είμαστε ιδιαίτερα 
χαρούμενοι όταν διακρίνεται η δουλειά μας από τους πιο έγκυρους φορείς, συγκρινόμενοι βεβαίως με 
τις καλύτερες επιχειρήσεις κάθε κλάδου. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν, να μη συμμετέχουμε στα Fitness 
Awards 2022, τα βραβεία που για δεύτερη χρονιά διοργανώνει η Boussias με τεράστια επιτυχία και 
συμμετοχή. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά λοιπόν, η Alterlife θριαμβεύει στα Ftiness Awards, αυτή 
τη φορά συλλέγοντας 13 βραβεία. Και φυσικά όπως ακριβώς και το 2021, έτσι και το 2022 κάνει δικά 

της και τα δύο κορυφαία βραβεία της εκδήλωσης: Company οf the Year και Best Gym Chain / Franchise Brand. Πέραν των 
δύο κορυφαίων βραβείων, ιδιαίτερη χαρά μας δίνει η βράβευση με Gold & Platinum βραβείο στην κατηγορία «Best Covid- 19 
Public Information Campaing». Ακόμα και σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες και περίεργες συνθήκες καταφέραμε να είμαστε 
κοντά στα μέλη μας και να τα ενημερώνουμε έγκαιρα και έγκυρα. Τα βραβεία αυτά είναι εξαιρετικά αφιερωμένα στα μέλη 
της μεγαλύτερης κοινότητας Fitness στην Ελλάδα της Alterlife. Δεσμευόμαστε πως θα συνεχίζουμε να επενδύουμε και να 
βελτιωνόμαστε για να συνεχίζουμε να προσφέρουμε Alterlife Fitness Excellence εμπειρίες».

Τηλέμαχος Κουκουφλής, Ιδρυτής, Γενικός Διευθυντής, Alterlife - Δημήτριος Κουκουφλής, Iδρυτής, Πρόεδρος, Alterlife

BRAND OF THE YEAR - TECHNOGYM

ΔΥΟΜΙΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ 

«Στον όμιλο Fais είμαστε πολύ χαρούμενοι που σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά την ανάληψη του brand 
καταφέραμε, κόντρα σε όλες τις αντίξοες συνθήκες των τελευταίων ετών, να είμαστε στην ευχάριστη 
θέση να δεχόμαστε μία τέτοια επιβράβευση. Είναι μεγάλη τιμή και αναγνώριση για όλη την προσπάθεια 
που έχουμε κάνει να επανατοποθετήσουμε το brand στη συνείδηση τόσο του τελικού χρήστη όσο 
και των συνεργατών μας κάνοντας ξεκάθαρό τι μπορεί να προσφέρει σήμερα η Τechnogym στον 
σύγχρονο ασκούμενο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα των wellness συμβούλων και του 
after sales support της Technogym Greece γι’ αυτά τα δυόμισι χρόνια αδιάλειπτης προσπάθειας να 

είμαστε δίπλα σε αυτούς που μας εμπιστευτήκαν με την επιλογή τους. Πιστεύουμε ότι με συλλογική προσπάθεια απ’ όλους 
εμάς που δραστηριοποιούμαστε στον χώρο του wellness και του fitness θα καταφέρουμε  να αναβαθμίσουμε συνολικά τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες του fitness, οδηγώντας όλο τον κλάδο σε ένα καλύτερο αύριο για όλους». 

Κώστας Βογιατζόγλου Βογιατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Technogym Greece

Στη συνεχή προσπάθεια και προσήλωση τους στη βελτίωση της εμπειρίας όσων επιθυμούν να εντάξουν  
την ευεξία στον τρόπο ζωής τους, αποδίδουν οι Μεγάλοι Νικητές τη διάκρισή τους στα Fitness Awards 2022. 

Άννα Μαρία Παπίρη, 
Wellness Editor – Author 
Co-Founder Wellness 
Project, Παραγωγός 
Fitness Awards 2022

Ευστρατία Τσίτσκαρη, 
Πρόεδρος Επιτροπής 
Αξιολόγησης, Αναπλη-
ρώτρια Καθηγήτρια στο 
Αθλητικό Μάρκετινγκ, 
ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
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ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ - ΔΩΡΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ

«ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΥΤΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ  
ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 
ΟΛΩΝ ΜΑΣ»

«Θεωρώ ιδιαίτερη τιμή το βραβείο αυτό 
επειδή αντανακλά τους αγώνες και τις 
προσπάθειές όλων μας για το καλύτερο 
του κλάδου. Γι’ αυτό αφιερώνω το βραβείο 
μου στους συναδέλφους μου ιδιοκτήτες 

γυμναστηρίων που εργάζονται με αφοσίωση για καλύτερη υγεία και 
άσκηση των πολιτών. Εύχομαι στον θεσμό να μακροημερεύσει και 
να συμβάλει στον κλάδο των γυμναστηρίων δίνοντας του νέα πνοή 
για δημιουργία και ανάπτυξη». 

Δώρος Κλεοβούλου, Πρόεδρος ΠΑΣΥΓΥ 

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ - ΔΡ. ΑΛΕΞΙΟΣ 
ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣ

«ΜΙΑ ΑΚΡΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΜΟΥ»

«Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στον κλάδο 
της μαζικής άθλησης που παρέχουν 
υπηρεσίες σωματικής άσκησης, 
λειτουργούν ως σημαντικοί συνοδοιπόροι 
σε μια προσπάθεια υποστήριξης της 
δημόσιας υγείας και βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής των πολιτών. Αυτήν την προσπάθεια έρχεται να 
ενισχύσει και ο θεσμός των βραβείων αυτού του κλάδου. Μια τέτοια 
καινοτόμα ιδέα είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια ανάδειξης εκείνων 
των επαγγελματιών αλλά και των εταιρειών που πρωτοπορούν και 
καινοτομούν, ώστε να συντελέσουν στην εξέλιξη και την ανάπτυξη 
του κλάδου. Ο θεσμός αυτός είναι πολύ δοκιμασμένος σε όλες 
τις οργανωμένες κοινωνίες του εξωτερικού και θα βοηθήσει 
στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν στην 
σωματική άσκηση και εκείνους που την παρέχουν. Σε προσωπικό 
επίπεδο, η επιλογή μου ως ένας από εκείνους που θα βραβευθούν 
για τη συνεισφορά τους στον κλάδο που υπηρετώ καθημερινά με 
πάθος και πίστη τα τελευταία 27 χρόνια, είναι μια άκρως σημαντική 
στιγμή στην καριέρα μου. Είναι συγκινητικό να σε επιλέγουν 
σημαντικές προσωπικότητες και πολύπειροι συνάδελφοι τόσο από 
την πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και τον χώρο εργασίας». 

Δρ. Αλέξιος Μπατρακούλης, Διδάσκων ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ

«ΕΝΑ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ»

«Ευχαριστώ θερμά την κριτική επιτροπή 
για την τιμή. Παραλαμβάνω αυτό το 
βραβείο εκ μέρους όλων των Ελλήνων 
Επιστημόνων της άσκησης που με πολύ 
λίγα έχουν καταφέρει πάρα πολλά. Όλα 

τα τμήματα (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου φιγουράρουν στις πρώτες 

300 θέσεις στην αντίστοιχη κατάταξη παγκοσμίως. Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω την οικογένειά μου που με στήριξε όλα αυτά τα χρόνια, 
τους μέντορες μου, κ.κ. Κυριάκο Ταξιλδάρη και Allan Goldfarb, 
για τις αξίες που μου εμφύσησαν για την επιστήμη και τη ζωή, τον 
συνάδερφό μου Θανάση Τζιαμούρτα για τη φιλία και συνεργασία 
του τα τελευταία 32 χρόνια, τους συνεργάτες μου στο SmArT 
Lab και όχι μόνο και κυρίως τους φοιτητές μου που μου δίνουν το 
κίνητρο να προσπαθώ ολοένα και περισσότερο». 

Γιάννης Φατούρος, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας

«ΕΝΑΣ ΘΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ 
ΟΣΟΥΣ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΞΗ»

«Νιώθω ιδιαίτερα υπερήφανος ως 
Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του 
Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών 
Ο.Α.Κ.Α. “Σπύρος Λούης” στηρίζοντας τον 
θεσμό των Fitness Awards 2022, ο οποίος 
πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή 

χρονιά. Είναι ένας θεσμός, ο οποίος επιβραβεύει τις σημαντικότερες 
προόδους στο Fitness, τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών, επαγγελματικών 
χώρων όσο και σε επίπεδο εκδηλώσεων και αναγνωρίζει τις 
προσπάθειες εκείνων που συνδυάζουν θεωρία με πράξη, φαντασία 
και επιχειρηματικότητα». 

Κωνσταντίνος Χαλιορής, Συντονιστής Γενικός Διευθυντής, 
ΟΑΚΑ «Σπύρος Λούης»

ΧΟΡΗΓΟΣ - MERRITHEW 

«H Merrithew Pilates στηρίζει έμπρακτα 
τα Fitness Αwards. Η πρωτοβουλία αυτή 
της Boussias αποτελεί κινητήριο δύναμη 
και αφορμή για διαρκή εξέλιξη των 
επιχειρήσεων. Ένα εφαλτήριο να παράγουν 
προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν 
ακόμα καλύτερη εμπειρία στους χρήστες και 
πετυχαίνουν μεγαλύτερα επίπεδα ευεξίας».

Κώστας Βογιατζόγλου – Βογιατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής, 
Wellness Division Fais Group

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ - UP HELLAS 

«Ευχαριστούμε πολύ τα Fitness Awards και 
την Boussias για το βραβείο αυτό καθώς και 
για την πρωτοβουλία τους να αναδείξουν και 
να επιβραβεύσουν τις σημαντικές προόδους 
στο fitness χώρο μέσα από την διοργάνωση 
της αποψινής βραδιάς. Στην Up θεωρούμε 
οι ευτυχισμένοι εργαζόμενοι δουλεύουν 
καλύτερα, ενώ είναι αποδεδειγμένο ότι 

οι χαρούμενοι και υγιείς εργαζόμενοι, είναι και πιο αποδοτικοί. Η 
άθληση και ευεξία στον χώρο εργασίας είναι πλέον ένα από τα πιο 
βασικά θέματα που κάνουν focus οι επιχειρήσεις».

Τριαντάφυλλος Μπεργελές, Commercial Director, Up Hellas

Περισσότερα από 150 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι Φορέων, Ινστιτούτων, Πανεπιστημίων, 
Επαγγελματίες καθώς και εκπρόσωποι Τύπου στήριξαν με την παρουσία τους τη δεύτερη διοργάνωση  

των Fitness Awards 2022. 
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PLATINUM - JOHNSON HEALTH TECH 
HELLAS AE

«ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
FITNESS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«Για εμάς στην Johnson Health Tech 
Hellas AE έχει μεγάλη σημασία η 
καθημερινή βελτίωση σε κάθε τομέα 
της δραστηριότητας μας. Η βράβευση 
μας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 
μέσω των Fitness Awards, ως 
καλύτερη εταιρεία στον τομέα της 
εξυπηρέτησης πελατών, μας δίνει την 
ώθηση για μεγαλύτερη πρόοδο, για να 

βάλουμε νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία των πελατών μας και 
να συνεχίσουμε να υπηρετούμε το όραμα μας: Να γίνουμε η 
καλύτερη εταιρεία Fitness στην Ελλάδα. Αυτή είναι η δέσμευση 
μας απέναντι στους επαγγελματίες του Fitness, κάθε χρόνο και 
καλύτεροι». 

Γιώργος Παπαγεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Johnson 
Health Tech Hellas AE

PLATINUM - COMMUNICATION LAB

«ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ CASE STUDY ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

«Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι 
και περήφανοι για τη μεγάλη αυτή 
διάκριση. Συμπληρώνοντας μια 
δεκαετία ζωής το Spetses mini 
Marathon αποδεικνύει περίτρανα ότι 
μέσα από σταθερή, οργανωμένη και 
μεθοδική δουλειά, δικαίως θεωρείται 
το κορυφαίο multi sport event 
ερασιτεχνικού αθλητισμού της χώρας. 

Αποτελώντας το πρώτο case study αθλητικού τουρισμού της 
χώρας, έχει θέσει από το 2011 τις βάσεις για τη διαφήμιση 
της χώρας στο εξωτερικό με την ανάδειξη του αθλητικού 
τουριστικού προϊόντος, επιτυγχάνοντας παράλληλα, την 

επέκταση της τουριστικής σεζόν και ενισχύοντας την τοπική 
οικονομία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο Σπετσών, τους 
εθελοντές, τους αθλητές, τους συμμετέχοντες αλλά και τους 
θεσμικούς φορείς που στηρίζουν διαχρονικά την ομάδα μας». 

Μαρίνα Κουταρέλλη, Πρόεδρος & Ιδρύτρια, Spetses Mini 
Marathon 

PLATINUM - FITNESS MOTIVATION HELLAS 

«ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΧΑΟΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και 
υπερήφανοι για την διάκριση της fmh.gr 
από τον σημαντικό θεσμό των Fitness 
Awards. Στόχοι της ομάδας μας και 
των συνεργατών μας είναι: Η έγκυρη 
ενημέρωση, ξεχωρίζοντας από το χάος 
της παραπληροφόρησης σχετικά με το 
wellness που υπάρχει στο διαδίκτυο, 
και το να παραμείνουμε σημείο 

αναφοράς στο χώρο και να συνεχίσουμε την ανοδική πορεία 
της επισκεψιμότητας για την  ιστοσελίδα μας».

Ιωάννης Μπάκας, Γενικός Διευθυντής, Fitness  
Motivation Hellas 

Η βράβευσή τους στα Fitness Awards 2022 αποτελούν την καλύτερη επιβεβαίωση των προσπαθειών τους  
για τους Platinum Νικητές της Απονομής. 

ΧΟΡΗΓΟI
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
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PLATINUM - FITNESS MOTIVATION HELLAS - 
www.fmh.gr - Ιωάννης Μπάκας,  

Γενικός Διευθυντής & Ιωάννης Στασινός,  
Αναπληρωτής Γενικός διευθυντής

PLATINUM - JOHNSON HEALTH TECH 
HELLAS A.E - Γιώργος Παπαγεωργίου, 

Managing Director & Ειρήνη Αλεξοπούλου, 
Hospitality Sales Manager

PLATINUM - Communication Lab - Spetses 
mini Marathon - Σοφία Ζαχαράκη,  

Υφυπουργός Τουρiσμού & Μαρίνα Κουταρέλλη, 
CEO Communication Lab

PLATINUM - Alterlife - Ευαγγελία Νταραγιάννη, 
Διευθύντρια Λειτουργίας -  

Απονεμητής Χ. Κέλλας, Βουλευτής Λάρισας

PLATINUM - Alterlife - Γ. Φτούλης, Country 
Manager, Partner, Afterlife Boutique Nicosia

Brand of the Year - Technogym - Κώστας Βογιατζόγλου - 
Βογιατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής και όλη η ομάδα της 

Technogym 

Company of the Year - Alterlife - Δημήτρης Κουκουφλής,  
Ιδρυτής και Πρόεδρος AlterLife & Δήμητρα Κουκουφλή -  

Απονεμητής Χ. Κέλλας, Βουλευτής Λάρισας
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Πίνακας Νικητών

Καινοτόμα Σημεία
PLATINUM ALTERLIFE

Gym
Gym Chain / Franchise Brand

GOLD ALTERLIFE
Luxury/Boutique Gym

GOLD Holmes Place
GOLD ALTERLIFE

SILVER Athlesis
Gym Design

GOLD ALTERLIFE
SILVER Melekos Health Club

Inside Gym
GOLD ALTERLIFE

Gym App
GOLD Technogym // Technogym App

SILVER Lexicon Software - GymMaster
BRONZE Up Hellas - UpFit

Gym Client Experience
GOLD ALTERLIFE

SILVER Melekos Health Club
 Online Services

GOLD HappyOnline // theplacefitness.gr // Gym Online Software
SILVER Τechnogym // mywellness Cloud // Gym Online Software

BRONZE GetApp // Online Gym
 Gym Client Service

GOLD ALTERLIFE
SILVER Melekos Health Club

Covid-19 Services/Growth
GOLD ALTERLIFE

SILVER Melekos Health Club
 Independent Gym

GOLD Melekos Health Club // Attiki
SILVER GYM WAY Fitness & Wellness // Volos

BRONZE AK Discipline Performance Gym // Rodopi
 Value Gym

GOLD ICON Fitness Gyms
Alternative Fitness Spot & Program

Pilates Center
GOLD Desport Pilates Studios
GOLD Pilates by Mandy and more

BRONZE Karma Pilates & Fitness Studio
Group Program

GOLD Technogym // Group Cycle Class Format
SILVER Technogym // Skillrow Class Format // Fitness Program

BRONZE Ένωση Φιλάθλων Εθνικής Τράπεζας // «Wellness For All!» - Προγράμματα ευεξίας & ευ ζην. // Fitness Distance Program
 Fitness Stores

GOLD Johnson Fitness and Wellness Store // Independent Fitness Equipment Store | Thessaloniki
SILVER FlexStores // Independent Fitness Supplement Store | Attiki

BRONZE MegaFitness.gr // Fitness Equipment On – line Store
Education Fitness Spot & Program

School/Education Program
GOLD Replayce Education - Πρεζεράκου Έρρικα

SILVER Μerrithew | STOTT PILATES
Instructor/Personal Trainer

GOLD Κωνσταντίνα Ζήρου // Zirou Training
GOLD Δημήτρης Κουλούρης

COMPANY OF THE YEAR

ALTERLIFE

BRAND OF THE YEAR

Technogym
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SILVER Βαλεντίνα Δημητρίου
BRONZE Χριστίνα Βασιλειάδου

Καινοτόμα Προϊόντα
PLATINUM JOHNSON HEALTH TECH HELLAS A.E // Matrix Performance Plus Touch XL

Gym Equipment
Professional Gym Equipment

GOLD JOHNSON HEALTH TECH HELLAS A.E // Matrix Fitness Cardio 2020 Endless Possibilities
SILVER Alpha Pilates Systems

BRONZE Technogym // EXCITE RUN 9000
Home Gym Equipment

GOLD Alpha Pilates Systems // Pilates Folding Reformer
SILVER JOHNSON HEALTH TECH HELLAS A.E // Paragon X - Horizon Fitness

BRONZE Technogym // Kinesis Personal Vision
After Sales Service (for Gym Equipment)

GOLD JOHNSON HEALTH TECH HELLAS A.E // Matrix Fitness After Sales Department
SILVER Technogym

BRONZE Alpha Pilates Systems
Gym Equipment

GOLD JOHNSON HEALTH TECH HELLAS A.E // Matrix Performance Plus Touch XL
SILVER Technogym // Sidea
SILVER JOHNSON HEALTH TECH HELLAS A.E // Matrix Fitness Ultra Series ITC

BRONZE Technogym // Skillrow
Fitness Outfit

Indoor/Outdoor Fitness Outfit
GOLD Technogym // Hybrid Pant & Hoodie Alpha Fleece // Οutdoor fitness outfit

SILVER Blackmile // Sweat activated training T-shirt - Sweat now Shine later // Ιndoor fitness outfit
BRONZE Blackmile // Aero performance socks - Run your feet off // Οutdoor fitness outfit

Training Food
Supplement

GOLD Amhes Pharma // SPORTEX MAX ENERGY
GOLD Amhes Pharma // SPORTEX LIPOTROPIN

SILVER Amhes Pharma // SPORTEX NOOTROPEN
BRONZE Amhes Pharma // SPORTEX BCAA

Snack/Meal/Drink
GOLD Herbalife24 ® Πρωτεϊνούχο Ρόφημα Formula 1 Sport της Herbalife Nutrition
GOLD Herbalife24® Hydrate Ποτό Ηλεκτρολυτών
GOLD Arla Foods // Arla Protein BCAA

SILVER Amhes Pharma // SPORTEX ELECTRO LTS

SILVER ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. // Geisha Τόνος Δυάδα Νερό 2Χ160γρ./Geisha Τόνος 
Δυάδα Λάδι 2Χ160γρ.

Product for Μuscle Pain
GOLD Γερολυμάτος International Α.Ε.Β.Ε // Biofreeze

Fitness Accessories
Smartwatch

GOLD Venu 2 // Dear Body Campaign - Ένα smartwacht που σε παρακεινεί να αγαπήσεις το σώμα σου
Accessories/Gadgets

GOLD Technogym // Technogym Bench
SILVER JOHNSON HEALTH TECH HELLAS A.E // JOHNSON @ MIRROR

BRONZE JOHNSON HEALTH TECH HELLAS A.E // My zone
Events – Groups

PLATINUM Communication Lab // Spetses mini Marathon
Fitness Event

GOLD Communication Lab // Spetses mini Marathon
SILVER Luxurios Island Experience // Ios Beach Volley Grand Slam 2021

Influencers – Marketing Campaigns
PLATINUM ALTERLIFE

Gym Marketing
GOLD ALTERLIFE // Covid-19 Public Information Campaign
GOLD ALTERLIFE // Multichannel Influencer

SILVER ALTERLIFE // Back to Gym Marketing Campaign
Services

PLATINUM Fitness Motivation Hellas // www.fmh.gr
E-shop/Website

GOLD Fitness Motivation Hellas // www.fmh.gr
SILVER iQ Fitness // www.iqfitness.gr // e-shop Supplements

Fitness / Nutrition Platform
GOLD Aboutnet - Nutriprimus
GOLD ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , MYFLEX ,FLEXSTORES // MYFLEX DIET ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

www.fitnessawards.gr 


