
 
 
 

Marathon Stores 2017  
 

For more information, please visit the website of Athens 
City Center Market here.  
 

                            20% Έκπτωση 

                                 20% Έκπτωση 
 

                              20% Rayban, 25% στην 
                                                       υπόλοιπη συλλογή,  
                                                       50€ φακοί polarized  

                           10% Έκπτωση 

http://market.esathena.gr/
http://market.esathena.gr/
https://www.kidscom.gr/
https://www.nota.gr/
http://www.trendoptic.gr/en
https://www.fiveshoes.gr/el/


 
Ζουριδάκη (Zouridaki)                   20% Έκπτωση σε  
                                                       δερμάτινα είδη 
 
Dina Lingerie                                 20% Έκπτωση σε  
                                                       Triumph Sloggi  
 

                               10% Έκπτωση 

                                 15% Έκπτωση 

                              20% σε επιλεγμένα  
                                                       Είδη 

                          15% Έκπτωση 

                  15% Έκπτωση 
 
Αποστολίδης (Apostolidis)            20% σε πορτοφόλια,  
                                                     τσάντες, βαλίτσες 

https://www.facebook.com/Dina-Lingerie-238194102975965/
http://www.bree.gr/
https://zoulovits.com/
https://ths-fashion.com/
http://www.therosae.com/
http://www.kreitto.gr/


         15% Έκπτωση 
  
ΣΤΥΛ Café                                 10% Έκπτωση επί της  
                                                   συνολικής τιμής 

                              30% Έκπτωση 
 
 
ΚΑΠΕΤΑΝΚΗΣ                          25% Έκπτωση  
(KAPETANAKIS)                      Κοσμήματα από ασήμι,  
                                                 χρυσό & χειροποίητα 
                                                 αντικείμενα 
 
ΜΑΡΙΝΑ (MARINA)                  10% επιπλέον έκπτωση  
                                                 για αγορές άνω των 50,00€ 
 
ΚΩΣΤΑΣ Ν                               20% Έκπτωση σε ελληνικά  
(KOSTAS N)                            σουβενίρ για αγορές άνω  
                                                 των 40€ 
 
 
 

http://www.pagoni.gr/index.php
http://33adrianou.gr/


ΝΙΚΟΡΕΛΟΣ                           20% Έκπτωση σε είδη  
 (NIKORELOS)                       ρουχισμού για αγορές άνω 
                                               των 40€ 
 
ΘΕΟΔΩΡΑ                              20% Έκπτωση σε προϊόντα  
(THEODORA)                         ρουχισμού & σουβενίρ για  
                                               αγορές άνω των 30€  
 
VLARAS                                30%  Έκπτωση σε ελληνικά  
                                              Κοσμήματα 

                     30%  Έκπτωση 
Athena Olive                         5% Έκπτωση για αγορές άνω  
                                             των 20€ & 10% για αγορές 
                                             άνω των 50€ σε 
                                             τυποποιημένα παραδοσιακά  
                                             Προϊόντα 
 
ATHENA                              30%  Έκπτωση - Κοσμήματα  
                                            από χρυσό & ασήμι 
 
ΣΤΕΦΑΝΙΑ                          35% Έκπτωση - Είδη  
(STAFANIA)                         ρουχισμού 

https://www.facebook.com/LapisJewelleryAthens/


                   20%  Έκπτωση 
 

              10%  Έκπτωση 
 
Γιάννης Ορειβάτης                  15%  Έκπτωση - Σανδάλια  
 
Elsa                                         20% Έκπτωση - Σουβενίρ 
 

                         Με ένα γεύμα μια μπανάνα  
                                                δωρεάν 
 
ΝΙΚΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ             20% Έκπτωση - Μπλούζες 
NIKOS - DIMITRIS 
 

                15% Έκπτωση σε Adidas &  
                                               Reebok 

http://ioannakourbela.com/?v=f214a7d42e0d
http://www.silverware.gr/gr/
https://www.notos.gr/

