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5. Προώθηση του event µέσα από τα δικά µας sites 
• www.mtbxpert.gr
Site διοργάνωσης ή κάλυψης αγώνων από την οµάδα των Mtbxperts

• www.facebook.com/mtbxpert.gr
Το profile του site mtbxpert στο facebook

• www.bncycling.com
Ειδησεογραφικό αθλητικό site που ασχολείται µε ό,τι αφορά την ποδηλασία, το τρέξιµο και τα 
multisports (τρίαθλο, δίαθλο κτλ.)

• www.facebook.com/Bncycling
Το profile του site bncycling στο facebook

• www.twitter.com/BNcycling
Το profile του site bncycling στο twitter

Παραµένουµε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

 Με εκτίµηση,

 Χρήστος Μακρυγιάννης

www.bikeexpert.gr

Τηλ. επικοινωνίας: 210 6613120 - 6979 973675
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

(ΤΡΕΞΙΜΟ - ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ - ΤΡΙΑΘΛΟ)

• Chips Χρονοµέτρησης σε ειδικές βάσεις 
ανάλογα µε το είδος της χρονοµέτρησης 
(επιστρέφονται)
• Φάκελοι και οδηγίες για την τοποθέτηση 
των chips τυπωµένες σε Α5 µε 4χρωµία και 
µε εικόνες - παραδείγµατα
• Tire-ups
• Εκτύπωση αποτελεσµάτων (κατά τη 
διάρκεια του αγώνα) και τοιχοκόλληση
• Άµεση παράδοση αποτελεσµάτων για τις 
απονοµές
• Αποστολή e-mail σε κάθε αθλητή µε το 
χρόνο που έκανε στον αγώνα
• Photo Finish
• Ψηφιακός Πίνακας Χρονοµέτρου 
εξωτερικού χώρου µε led, 6 ψηφίων, διπλής 
όψης µε διαστάσεις 110x32x10 cm και 
αναγνωσιµότητα 110 m.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

1. Εκτυπώσεις 
• Διπλώµατα
• Νούµερα µε πλαστικοποίηση
• Νούµερα σε πανί
• Νούµερα σε αυτοκόλλητα
• Αφίσες
• Banner
• Φυλλάδια αγώνα
* Πέρα από τα παραπάνω µπορεί να γίνει 
οποιαδήποτε εκτύπωση σε οποιοδήποτε 
υλικό.

2. Φωτογραφία - Βίντεο 
• Φωτογράφιση του event
• Βιντεοσκόπηση του event
• Αεροβιντεοσκόπηση του event µε drone
• Μοντάζ υλικού βιντεοσκόπησης ή/και 
αεροβιντεοσκόπησης του event
* H κάλυψη του event µπορεί να γίνει από ένα 
ή περισσότερα άτοµα ανάλογα µε τις 
απαιτήσεις του event.

3. Υλικά διοργάνωσης event 
• Κιγκλιδώµατα σιδερένια διαστάσεων
2.00 x 1.15 m (60τµχ.)
• Κώνοι πλαστικοί ύψους 50cm µε 
λαστιχένιο δακτύλιο µε άµµο στο εσωτερικό 
της βάσης ώστε να µην ανατρέπεται εύκολα 
και κρίκο στην κορυφή για δυνατότητα 
σηµατοδότησης κλειστής διαδροµής
(100τµχ.)

• Σταντ ποδηλάτων ειδικά σχεδιασµένα για 
τρίαθλο και όχι µόνο µε χωρητικότητα 72 
ποδηλάτων

• Τάπητας χρώµατος µπλε για χρήση είτε ως 
διάδροµο σε ευθεία είτε για κάλυψη 
συγκεκριµένου χώρου σε τετράγωνο - 
ορθογώνιο (200m2)

• Aψίδες - 1 ξύλινη µε καθαρό άνοιγµα 3m (εξωτερικό 4m) και 1 φουσκωτή µε καθαρό άνοιγµα 
5m (εξωτερικό 7m)

• Tέντες διαστάσεων 3.00 x 3.00 m / 3.00 x 4.50 m / 3.00 x 6.00 m

• ∆ιάθεση φορτηγού οχήµατος για τη µεταφορά του απαραίτητου εξοπλισµού

4. Ηχοσύστηµα
• 2 ηχεία
• 2 ασύρµατα µικρόφωνα
• Μικροφωνική κάλυψη (προαιρετική)
• Dj (προαιρετικό)
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