
 

 
 

 
 
 
 

 
 

LIMASSOL MOTION 2022 
A resounding success with over 35k visitors in attendance 

 
 
Motor and yacht enthusiasts lived a spectacular experience during the wildly successful two-
day Limassol Motion event which took place at Limassol Marina from 21-22 May! More than 
35,000 visitors had the exciting opportunity to see up close luxury cars from the company E-
Cars Group, yacht models, motorcycles, products, and services. 
 
Organised by Dacor Advertising and Media Ltd and Limassol Marina, this event included 
exhilarating activities like stunning motorcycle demonstrations from Sayious Adventure Park, 
fly board demonstrations from Fly Board Cy and close-up views of the wild 4x4 from the KOFA 
group. A boat party was also held aboard a catamaran in support of the charitable work of 
the foundation “Ystera Irthe I Anoixi”, raising €3,655 in donations to help people with 
hematological health challenges. 
 
It is worth noting that several significant commercial transactions took place during this two-
day event. Limassol Motion was inaugurated by the Deputy Minister of Shipping, Mr. Vassilis 
Dimitriadis along with the Deputy Mayor of Limassol, Mr. Neophyto Charalambidis. Proud 
sponsors of what was an undoubtedly resounding successful event edition included Leo 
Patriotis, main event sponsor and the official representative of WD-40 and Armor All; as well 
as E-Cars Group, and supported by Kalivitis 4x4, the Municipality of Limassol, EGOPHOBIA 
M.C.C., K.O.F.A. and Sayious Adventure Park. Media sponsors were Alpha Cyprus, Vergina 
Cyprus, Rock FM, Κlik FM, Choice FM and Cyprus Yachting Magazine. The event organisers 
extend their gratitude to all the sponsors, supporters, and exhibitors who each played a 
notable part in making Limassol Motion 2022 the memorable event that it was. 
 
The organisers and exhibitors have already started the preparations for Limassol Motion 
2023! For more information, visit the official website of the event at 
www.limassolmotion.com or contact Dacor Advertising and Media Ltd at +357 25 577 750 
and info@dacor.com.cy. 
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LIMASSOL MOTION 2022 
 Έκλεψε τις εντυπώσεις και σήμανε την αρχή του Καλοκαιριού! 

 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Limassol Motion, στις 21 & 22 Μαΐου, με 
περισσότερους από 35,000 επισκέπτες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Μαρίνα 
Λεμεσού και οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά πολυτελή αυτοκίνητα από 
την εταιρεία E-Cars Group, μοντέλα σκαφών, μηχανών, προϊόντα και υπηρεσίες.  
 
Οι επισκέπτες του Limassol Motion είχαν, επίσης, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
εντυπωσιακές επιδείξεις με μηχανές από το Sayious Adventure Park, επιδείξεις με fly board 
από τη Fly Board Cy, να δουν από κοντά τα άγρια 4X4 από τον όμιλο ΚΟΦΑ καθώς και να 
απολαύσουν boat party σε καταμαράν ενισχύοντας τον φιλανθρωπικό έργο του ιδρύματος 
‘Ύστερα Ήρθε η άνοιξη’ με το ποσό των €3,655 να συγκεντρώνεται για παροχή βοήθειας σε 
άτομα με αιματολογικά προβλήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του διήμερου 
Limassol Motion πραγματοποιήθηκαν αρκετές εμπορικές συναλλαγές. Τα εγκαίνια τέλεσε ο 
Υφυπουργός Ναυτιλίας κος. Βασίλης Δημητριάδης με τον Αντιδήμαρχο Λεμεσού, κο. 
Νεόφυτο Χαραλαμπίδη. 
 
Το Limassol Motion αποτελεί μία διοργάνωση της εταιρείας Dacor Advertising and Media Ltd 
και της Μαρίνας Λεμεσού. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης ήταν ο Leo Patriotis, επίσημος 
αντιπρόσωπος του WD-40 και Armor All. Χορηγός ήταν η E-Cars Group. Την εκδήλωση 
στήριξαν, επίσης, η Kalivitis 4x4, ο Δήμος Λεμεσού, η EGOPHOBIA M.C.C., ο K.O.Φ.Α. και το 
Sayious Adventure Park. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν ο Alpha Κύπρου, η Βεργίνα Κύπρου, το 
Rock FM, το Κλικ FM, το Choice Fm και το Cyprus Yachting Magazine. Ευχαριστούμε όλους 
τους χορηγούς, υποστηρικτές και εκθέτες που έλαβαν μέρος στο Limassol Motion. 
 
Οι διοργανωτές και οι εκθέτες έχουν αρχίσει ήδη τις προετοιμασίες για το Limassol Motion 
2023. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης 
στο  www.limassolmotion.com ή επικοινωνήστε με την εταιρεία Dacor Advertising and Media 
Ltd στο +357 25 577 750 και info@dacor.com.cy.  
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