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Μαρούσι, 13.10.2022 

 

Η YAMAHA «δίπλα» στους αθλητές του IRONMAN 70.3 

 
Η YAMAHA του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, με μεγάλη χαρά θα υποστηρίξει τον 

κορυφαίο αγώνα τριάθλου, το IRONMAN 70.3. 

Το απαιτητικό τρίαθλο IRONMAN 70.3 θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και συγκεκριμένα 

στην πανέμορφη περιοχή της Αθηναϊκής Ριβιέρας στις 23 Οκτωβρίου 2022, με την YAMAHA 

να βρίσκεται εκεί, υποστηρίζοντας υπερήφανα τους αθλητές ως Silver Sponsor. 

Ο θεσμός του IRONMAN δεν είναι ένας απλός αγώνας τριάθλου αλλά μια πρόκληση για 

υπερ-αθλητές. Κανείς, μπορεί να καταλάβει τη δυσκολία αν αντιληφθεί πως το «70.3» 

συμβολίζει τη συνολική απόσταση σε μίλια, που πρέπει να διανύσει ο κάθε αγωνιζόμενος. 

Τόσο οι Μοτοσυκλέτες όσο και τα WaveRunners της YAMAHA θα συνοδεύουν τους αθλητές 

καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, διασφαλίζοντας την ασφαλή ροή του και υποστηρίζοντας 

άμεσα τις ανάγκες των αθλητών.   

Από την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου και για όλες τις ημέρες της εκδήλωσης, μέχρι την Κυριακή 

23 Οκτωβρίου σας καλούμε να έρθετε στο χώρο της YAMAHA, στο Varkiza Resort Yabanaki, 

όπου σας περιμένει το απόλυτο sport scooter TMAX Tech Max, το αγωνιστικό SuperJet, 

καθώς και μοναδικά δώρα.  

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ εκπροσωπεί την YAMAHA MOTOR Co. Ltd. σε Ελλάδα, Ρουμανία,  Βουλγαρία, Αλβανία και Μολδαβία 

και την PORSCHE AG και την SIXT SE στην Ελλάδα.  

H δραστηριότητα της περιλαμβάνει επίσης την Μοτοδίκτυο, με τρεις κάθετες μονάδες Yamaha και το ηλεκτρονικό 

κατάστημα  MotoDirect.  

Εισηγημένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2005, η Μοτοδυναμική απασχολεί περισσότερους από 250 εργαζομένους. 

Ο κύκλος εργασιών το 2021 ανήλθε στα 94,7 εκ. ευρώ. 

www.motodynamics.gr  

 
 

Σας περιμένουμε όλους! 
 

Καραγιάννης Λευτέρης 

Events & Digital Marketing Specialist - Yamaha  

 

Facebook 

Yamaha Motor Greece:  

www.facebook.com/YamahaMotorGreece 

Yamaha Marine Greece:  

www.facebook.com/YamahaMarineGreece 

Yamaha Racing Hellas: 

www.facebook.com/YamahaRacingHellas 

 

Instagram 

Yamaha Motor Greece:  

www.instagram.com/yamahamotorgreece 

Yamaha Marine Greece:  

www.instagram.com/yamahamarinegreece 

Yamaha Racing Hellas: 

www.instagram.com/yamaha_racing_hellas 
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