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Hepsiburada İstanbul Maratonu’nda Efsane 

Koşturuyor 
Türkiye’nin Hepsiburada’sı, bu yıl İstanbul Maratonu’na destek 

veriyor. Sponsor olarak İstanbul Maratonu’nu destekleyen 

Hepsiburada, sporcuların ihtiyaç duyacağı birçok üründe yaptığı 

maratona özel indirimlerle, katılanları ve tüm sporseverleri 

koşturacak… 

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, bu yıl 7 Kasım Pazar günü 43’üncü kez koşulacak dünyanın ilk ve 

tek kıtalararası spor etkinliği İstanbul Maratonu’na sponsor oldu. 

Hepsiburada, hem İstanbul Maratonu’nda koşacaklara hem de bu vesileyle tüm sporseverlere 
İstanbul Maratonu’na özel olarak, birçok spor malzemesi ve ürününde başlattığı 
kaçırılmayacak indirimlerle destek oluyor. Hepsiburada online alışveriş platformu üzerinde 
İstanbul Maratonu’na özel olarak açılan sayfayı ziyaret edenler, spor ayakkabılardan şort ve 
taytlara, outdoor yağmurluklardan koşu bantlarına kadar yüzlerce spor malzemesi ve spor 
ürününe son derece cazip fiyatlarla sahip olabilecek. Hepsiburada, 8 Kasım’a kadar geçerli 
olacak İstanbul Maratonu’na özel bu indirimlerle sadece maratona katılanları değil, tüm 
sporseverleri de koşturacak. 
 
Ayrıca Hepsiburada, İstanbul Maratonu’na katılan sayıları 42.500’ü bulan yarı maraton, 

maraton ve sanal koşucular için özel bir ‘promosyon kodu’ paylaşacak. Bu promosyon koduna 

sahip sporseverler, https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/kosu-ayakkabi linki üzerindeki 

butikten, Hepsiburada tarafından tanımlanan sepette tüm indirimlere ek %15 indirim imkanıyla 

alışveriş yapabilecek. Maraton koşucularına tanınacak bu çok özel kampanya 15 Kasım’a 

kadar geçerli ve 1500 kişi ile sınırlı olacak. İstanbul Maratonu’na katılan 36 sporsevere ise, 

Hepsiburada Özel Ödülü olarak  linkteki son derece şık ve işlevsel termos hediye edilecek. 

Dünyanın en tanınan spor etkinliklerinden olan ve 43 yıl ile hatırı sayılır bir geçmişe sahip 
İstanbul Maratonu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Asya ve Avrupa arasında 
koşulduğu için ayrıca dünyanın ilk ve tek kıtalararası koşusu olma unvanına da sahip 
bulunuyor. Türkiye’nin Hepsiburada’sı da bu yıl 7 Kasım’da 42 km, 15 km, Paten ve Halk 
Koşusu kategorilerinde yaklaşık 40 bin katılımcı ile koşulacak uluslararası öneme sahip 
İstanbul Maratonu’nda yer alacak. 
 
Hepsiburada’nın İstanbul Maratonu’na özel sunduğu eşsiz indirimlere linkten ulaşılabiliyor. 
 

Hepsiburada hakkında 
 
kurumsal.hepsiburada.com 

https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/kosu-ayakkabi
https://www.hepsiburada.com/joystar-cift-cidarli-petrol-yesili-termos-480-ml-p-HBCV00000FAM7I
https://www.hepsiburada.com/staticpage/263907684219197
kurumsal.hepsiburada.com
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