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8ος Διεθνής Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ 

16 Μαρτίου 2014 

  

Αγαπητέ φίλε/φίλη, 

Με χαρά επικοινωνούμε μαζί σας για να σας πληροφορήσουμε για τον επόμενο Μαραθώνιο Λεμεσού 

και για να σας καλέσουμε να υποβάλετε την συμμετοχή ομάδας του οργανισμού σας στον FBME BANK 

Εταιρικό Δρόμο 5χλμ. 

Ο Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ θα διεξαχθεί  για  8η συνεχόμενη χρονιά  την Κυριακή 16 Μαρτίου 2014 

στον Μόλο Λεμεσού και ο Εταιρικός Δρόμος 5χλμ απευθύνεται σε μέλη Εταιρειών και οργανωμένων 

συνόλων. 

Ο FBME BANK Εταιρικός Δρόμος 5χλμ δίνει την ευκαιρία στην εταιρία σας να δημιουργήσει μια ομάδα 

και να συμμετάσχει στην μεγάλη αθλητική γιορτή της Κύπρου. Συμμετέχοντας στον FBME BANK 

Εταιρικό Δρόμο 5χλμ. Αποκομίζετε σημαντικά οφέλη προβάλλοντας την εταιρία σας, την Κοινωνική και 

Εταιρική Ευθύνη και δίνοντας εφικτούς στόχους που μπορούν να επιτευχθούν από το προσωπικό και 

τις οικογένειές του όπως επίσης ακόμη και από τους πελάτες σας συμμετέχοντας όλοι μαζί σε μια 

εκδήλωση αθλητισμού και χαράς. 

Η ζωντάνια και ο παλμός του FBME BANK Εταιρικού Δρόμου 5χλμ είναι αυτά που τον ανέδειξαν τα 

τελευταία 2 χρόνια συμμετέχοντας συνολικά από όλη την Κύπρο 160 εταιρίες/ομάδες με πάνω από 

3000 συμμετέχοντες. 

http://www.limassolmarathon.com/


 

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή της ομάδας σας πολύ εύκολα ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου 

σύνδεσμου www.limassolmarathon.com/cyprus-corporate-race.php. 

Μια ομάδα μπορεί να αποτελείται από 4 άτομα μέχρι απεριόριστο αριθμό συμμετεχόντων. Οι πρώτες 

3 ομάδες με τον καλύτερο χρόνο βραβέβονται όπως επίσης βραβεύεται με ξεχωριστό βραβείο η ομάδα 

με την μεγαλύτερη συμμετοχή. Οι συμμετέχοντες της κάθε ομάδας μπορούν να τρέξουν φορώντας 

φανέλλες με τα λογότυπα της εταιρίας τους και μετά τον τερματισμό τους να διασκεδάσουνε στο 

πάρτυ που θα στηθεί πάνω στην επίχωση, στον Μόλο. 

Ελάτε να διασκεδάσετε, να απολαύσετε τον αγώνα και να γιορτάσετε την άθληση. 

 

 

WEBSITE  |  FACEBOOK  |  TWITTER  |  YOUTUBE  | TEL: 25880102 

http://www.limassolmarathon.com/cyprus-corporate-race.php
http://www.limassolmarathon.com/
https://www.facebook.com/limassolmarathon
https://twitter.com/RunLimassol
http://www.youtube.com/user/CyprusMarathon
http://www.limassolmarathon.com/cyprus-corporate-race.php
http://www.limassolmarathon.com/cyprus-corporate-race.php


 

  

 

8th Limassol International Marathon GSO 

16th March 2014 

It is with pleasure that we communicate with you regards to the next Limassol Marathon Race and 

particular regarding the FBME BANK 5Km Corporate Race, to which we invite your organization to 

participate. This is going to be the eighth consecutive Limassol International Marathon GSO and it will 

take part on Sunday 16th March 2014 at Limassol, Molos. 

The FBME BANK 5Km Corporate Race addresses to the members of corporations and other types of 

organized groups. The FBME BANK 5Km Corporate Race is a great opportunity for you not only to 

promote your company’s image but also to offer to your members and to your families a team building 

and fun experience.  

The vitality and the enthusiastic spirit that embraces every participant are the key elements that made 

the FBME BANK 5Km Corporate Race such a success, with more than 160 corporations and more than 

3000 runners taking part the last two years. 

http://www.limassolmarathon.com/


 

You can register your team easily online through the following link 

www.limassolmarathon.com/cyprus-corporate-race.php. 

A team will be consisting of at least 4 members with no maximum limit of entries per team. The first 

three teams with the best time will be awarded.  A Special prize will go to the group with the highest 

participation. The participants of each group can run wearing vests with logos of their company. After 

the end of the Race they can entertain at the party that will be set up in Molos area (Promenade). 

Join to have fun, enjoy the race and celebrate the moment.  
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