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Σχεδιασμός και παραγωγή 
Eποπτικού υλικού και 
σημάνσεων για μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους. 

Σχεδιασμός, ανάπτυξη 
και προγραμματισμός 
ιστοσελίδων
Επαγγελματικά πακέτα 
φιλοξενίας. Τεχνική 
εξυπηρέτηση και συντήρηση.

PRINT ALL ΕΠΕ
Ευμολπιδών 28Α,  
11854 Κεραμεικός, Αθήνα 
Τηλ: 210-3845344
Fax: 210-3807253
www.printall.gr       
email: info@printall.gr

-λογικές

ΕΥΜΟΛΠΙ∆ΩΝ  28 Α,  ΑΘΗΝΑ ,  118  54 

T :  210  3845  344 ,  F :  210  3807  253 ,  e -ma i l :  i n fo@pr in ta l l . g r

www .p r i n t a l l . g r

εκτυπώσεις

Αξιοποιήστε την πολύχρονη εμπειρία μας 

στις γραφικές τέχνες 

και αυξήστε την οικολογική αξία 

των προϊόντων σας.

passion for design
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AGELOPOULOS GROUP 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΝΕΒΡΟΣ

ΑΛΦΑΒΗΤΟ  ΖΩΗΣ 

AMC HELLAS A.E.E.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΚΡΗΣ Β.Sc.  M.Sc. 

«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»

ATHENS VOICE

BATH +

BIONEWS

VITA MEDICAL ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

VITEX - Αφοι ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε.

GEO HEALTH

GLOBAL CHALLENGES E.E.
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GREENPEACE

                                                                                                

UNITY CENTER

DR. NONA-SPA ΤΗΣ ΝΕΚΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

ECOFUTURE ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ PLOCHER

ECOWEEK

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 

«Η ΜΟΔΑ ΒΑΖΕΙ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙΠΛΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ Μ. Α. ΠΟΥΛΗΣ

EUROSCOPE

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ISELCO HELLAS ΕΠΕ

KANNABISHOP Αθήνας
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ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ Ε.Π.Ε. 

Κ.Μ.Π. Εκδοτική Α.Ε. – City Press

ΛΑΤΖΙ. ΠΛΑΝ Α.Ε.

LUC’ ARTE

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ

ΜΑΡΑΣΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

MEKANO TRENDS PRODUCTS

ΜΕΛΙ «ΚΤΗΜΑ ΦΟΥΓΚΑ»

MORPHOS

NATURA nrg

      

NATURAL HEALTH SCIENCE (NHS)

ΟΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ

Oriental Medicine & Shiatsu Training Centre
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ORGANIC LIFE - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ GO NATURAL

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ (GREEN PLANET)

PRINT ALL Ε.Π.Ε.

RAINBOW GREECE Α.Ε. - ΠΑΥΛΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ

“SHAKTI  MAT”  ΤΟ ΙΝΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ  ΜΕ ΤΑ ΚΑΡΦΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ

ΣΩMATEIO BOWTECH ΕΛΛΑΔΑΣ

«THE EARTH COLLECTION» 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΠΕ

ΤRΙΜ Α.Ε. ΕΙΔΙΚέΣ ΕΚΔόΣΕΙΣ ENERGY WORLD

ΥΓΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
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ΥΙΟΙ ΕΜΜ. ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ Ο.Ε.

FENG SHUI ART

FOREVER LIVING PRODUCTS 

FOURLIS TRADE S.A. 

FREE SUNDAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

FRY’S VEGETARIAN

HΟUSE of LIGHT -  Aλέξανδρος Pfaff 

ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ - ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ-ΓΟΥΝΑΡΗΣ-ΜΗΤΑΚΗΣ

ΧEΡΜΑΠΑΛAΪΦ ΑΝΕΞAΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓAΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

T.G. Ways ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ Α.Ε.

ΒΙ.Ε.Κ.ΚΟ. Α.Ε

MEDIA STROM

COLLECT
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χορηγοί / υποστηρικτές

Χ Ο Ρ Η Γ Ο I  Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ

Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ε Σ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

“ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ”



23

εκθέτες / εκθέματα
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AGELOPOULOS GROUP 

Διεύθυνση: Περγάμου 63, 18451, Νίκαια
Τηλ: 2104257000, Fax: 2104257007

Η AGELOPOULOS GROUP είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
λιανικής & χονδρικής πώλησης στον χώρο των ειδών θέρμανσης 
και ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα, με δυναμική παρουσία και στο 
εξωτερικό.
Παρουσιάζει μια σταθερή ανοδική πορεία που οφείλεται στις εξής 
στρατηγικές επιλογές της:
• Τις συνεχείς επενδύσεις που έχουν ως κύριο στόχο την ποιοτική και 
ποσοτική βελτίωση της οργάνωσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πελατών της.
• Την στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό για να ανταποκρίνεται 
στις υψηλές απαιτήσεις του κλάδου
• Τη δημιουργία μιας πλούσιας γκάμας προϊόντων
• Την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών όπως είναι το after 
sales service, η οργάνωση αποθήκης ανταλλακτικών, η γρήγορη 
ανταπόκριση εγκατάστασης.
ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ! ! !
ΕΜΕΙΣ ΑΠΛΩΣ ΕΓΓΥΩΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΝΕΒΡΟΣ

Διεύθυνση: Ελαιών 182-184, 13231, Πετρούπολη
Τηλ: 2105025833  Κιν.: 6934426201
e-mail: vioagroktimanano@yahoo.gr

Ο Νάνος Θωμάς δημιούργησε στην τοποθεσία ράζια στο Μορφοβούνι 
– Καρδίτσας πρότυπο βιολογικό Αγρόκτημα με κέντρο τη μέλισσα.
Σε ιδιόκτητη έκταση 46,000τ.μ. παράγονται με φιλικές προς το 
περιβάλλον μεθόδους, αγροτικά προϊόντα με ένα από αυτά, ίσως 
το κυριότερο, το μέλι. Στο μόνιμο μελισσοκομείο παράγεται μικρή 
ποσότητα μελιού, 300 κιλά περίπου.
Το μέλι είναι προϊόν οργανικό. Είναι ένα θαύμα της φύσης. Περιέχει 
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πάνω από 180 διαφορετικές ουσίες (βιταμίνες, ένζυμα, αμινοξέα, 
μεταλλικά στοιχεία). Για να παραχθεί ένα κιλό μέλι χρειάζεται η 
επίσκεψη σε 1 ως 2 εκατομύρια λουλούδια και τόσες ώρες πτήσεων, 
όσες χρειάζεται για να γίνει ο γύρος της γης. Εκτιμώ ότι το μέλι αυτό, 
που παράγεται με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον, είναι ένα 
ανεκτίμητο δώρο της φύσης (κυκλοφορεί σε αριθμημένα βάζα!!).

ΑΛΦΑΒΗΤΟ  ΖΩΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΒΙΟΝΟΗΣΥΣ ΕΠΕ – ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διεύθυνση: Νικόλαος Μ. Βαγιακάκος
Διοργάνωση: Μάνος Ζαβάκος
Τηλ.: 2103313713, 2106560540   Fax:  2103313712
e-mail: lifealphabet@gmail.com  website: www.lifealphabet.eu 

Το ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ αποτελεί Σύστημα Υπηρεσιών Προσωπικής 
Ανάπτυξης που λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία με αντίστοιχα 
Ευρωπαϊκά και διεθνή Ινστιτούτα. Στα εκπαιδευτικά του προγράμματα, 
αλλά και στην άσκηση των συμβουλευτικών του υπηρεσιών, 
εφαρμόζεται η ανθρωποκεντρική και βιωματική μεθοδολογία. 
Παρέχονται οι εξής θεματικές  υπηρεσίες, προγράμματα και κύκλοι 
σπουδών:
«ΕΣΣΑΗ» – Επαγγελματικές Σπουδές Συστημικής Αναπαράστασης 
Hellinger.
«ΣΣΠ» – Σπουδές Συστημικής Σκέψης και Πράξης.
Πιστοποίηση NLP Practitioner/NLP Mastery.
Πιστοποίηση Life /Coaching /Executive /Systemic. 
Διεθνή βιωματικά σεμινάρια ESSENCE για ιδώτες και επιχειρήσεις. 
«THOLOS» – Προγράμματα Ολιστικής Θεραπευτικής.
«Σχολή Αρμονίας και Ροής»  με Tai Chi, Qi Gong.
Συνεδρίες DMP (Τεχνική Βαθείας Μνήμης), Coaching & Mentoring 
Θεραπευτών/Συμβούλων.
«Conflict to Cooperation» ειδικό πρόγραμμα επι της εργασίας 
συγκρούσεων των νέων. Εκδόσεις Αλφάβητο Ζωής με σύγχρονους 
και πρωτοποριακούς τίτλους! 
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AMC HELLAS A.E.E.

Διεύθυνση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 111, 18345, Μοσχάτο
Τηλ: 2104819914  Fax: 2104813840   

Υγεία και απόλαυση. Η ικανότητα της AMC. Από το 1963 έχουμε 
δεσμευτεί σε μια νέα μαγειρική κουλτούρα, πιστή στη φιλοσοφία μας 
«Καλύτερη Διατροφή – Καλύτερη Ζωή». 
Παγκοσμίως έχουμε κάνει θέμα προς συζήτηση το φαγητό με 
περισσότερη συνείδηση και την προσεκτική μεταχείριση των 
τροφίμων και έτσι καταφέραμε να ξανακάνουμε το φαγητό 
ευχαρίστηση και κοινωνικό γεγονός. 
Σήμερα, η AMC είναι αναγνωρισμένη ως πρωτοπόρος για το υγιεινό 
και απολαυστικό φαγητό και το πρακτικό, οικονομικό μαγείρεμα.
- Υγιεινή και οικονομική μαγειρική
- Σύστημα πολλαπλής μαγειρικής
- Κορυφαία Γερμανική ποιότητα
- Πρώτο διεθνές βραβείο design
- Οικολογικό Προϊόν
- Πάνω από 30 πατέντες
- Πρώτη στον κόσμο, πρώτη στην Ελλάδα
- Άνεση, ευκολία, πρακτικότητα

Πρώτη και στην υγιεινή διατήρηση και αποθήκευση των τροφών, σε 
συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Ανοβέρου.
AMC: Την κορυφή δεν της την χάρισε κανείς!

ΑΝΤώΝΗΣ ΒΕΚΡήΣ Β.Sc.  M.Sc. 

Διεύθυνση: Καββαθά 10-12, 15773, Αθήνα
Τηλ.: 2107703867 Κιν.: 6936957600, είμαστε σε όλη την Ελλάδα
e-mail: antoniosvekris@gmail.com - info@pv-home.gr
website: www.pv-home.gr

Α
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«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»
Μελισσοκομική Οικογένεια - Α.Α. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διεύθυνση: Φαρμακά 39, 21200, Άργος
Τηλ: 2751066398  Κιν.: 6977420395  Fax: 2751066398
e-mail: info@axion-esti.gr    website: www.axion-esti.gr

Αγαπητό κοινό, 
σας γνωρίζουμε τα βιολογικά μελισσοκομικά προϊόντα «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ».  
Η οικογενειακή μελισσοκομία Α.Α. Δημακόπουλου, με παράδοση στο 
χώρο του μελιού από το 1957, εξελίσσεται και μπαίνει ενεργά στο 
χώρο της βιολογικής μελισσοκομίας, με αφοσίωση στην ιδιαίτερη 
κοινωνία των μελισσών. 
Η άριστη ποιότητα των προϊόντων μας, οφείλεται στις φυσικές 
- βιολογικές μεθόδους παραγωγής του μελιού και όλων των 
μελισσοκομικών προϊόντων όπως η γύρη, ο βασιλικός πολτός, η 
πρόπολη και το κερί. 
Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα από τον Οργανισμό Ελέγχου 
και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων «ΔΗΩ». 
Με δυνατή πίστη στο σημαντικό έργο της μέλισσας προς τον 
άνθρωπο και σεβασμό στους καταναλωτές, ώστε να υπάρχει σχέση 
εμπιστοσύνης.

             Με εκτίμηση
   Αντώνιος Α. Δημακόπουλος

ATHENS VOICE

Διεύθυνση: Χαρ. Τρικούπη 22, 10679, Αθήνα
Τηλ: 2103617530   Fax: 2103617310
e-mail: info@athensvoice.gr     website: www.athensvoice.gr
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Ο οργανισμός REFORMED,         
www.reformed-eu.org είναι ένας 

πανευρωπαϊκός και διεθνής (Ιαπωνία) 
οργανισμός, για την αναγνώριση της 
μη συμβατικής ιατρικής και εδρεύει 
στο Βέλγιο. Κύριο μέλημά του, είναι 
η επίσημη αναγνώριση σε πανευρω-
παϊκό επίπεδο των εναλλακτικών και 
συμπληρωματικών, μη συμβατικών  
θεραπειών και φιλοξενεί  μέλη από 
όλη την Ευρώπη. Τα μέλη του είναι 
επιστήμονες που ασχολούνται με τον 
κλάδο της μη συμβατικής ιατρικής, 
καθώς και οργανισμοί- σωματεία και 
σχόλες εναλλακτικών επιστημών. Έχει 
πολλή ισχυρή παρουσία σε χώρες 
όπως: Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ρου-
μανία, Ιταλία, Ελβετία κ.ά. και τα μέλη 
που τον απαρτίζουν είναι πολύ σπου-
δαία ονόματα διεθνώς, στο χώρο των 
εναλλακτικών επιστημών. Καθ όλη 
τη διάρκεια του έτους, διοργανώνει 
σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης επι-
μορφωτικά- επιστημονικά σεμινάρια, 
συνέδρια και ημερίδες ανωτάτου 
επιστημονικού επίπεδου, με καινοτό-
μα γνώση, καθώς και ενημερώνει τα 
μέλη του για οποιαδήποτε καινούργια 
εξέλιξη σε επιστημονικό, νομικό και 
πρακτικό επίπεδο 

Τα συνέδρια αυτά, διοργανώνονται 
κάθε χρόνο σε διαφορετική Ευρω-
παϊκή χώρα και σκοπός τους είναι η 
υπεύθυνη επιστημονική ενημέρωση. 

Ομιλητές στα συνέδρια αυτά είναι 
εξαιρετικοί επιστήμονες, Έλληνες και 
ξένοι, (Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ισπανία, 
Ρουμανία, Ιαπωνία κλπ) και τα θέματα 
ενδιαφέρουν όλους όσους ασχολού-
νται με τις φυσικές θεραπείες. 

Είναι συμφέρον όλων να υπάρχει πο-
λυπρόσωπη ελληνική εκπροσώπηση 
στον πανευρωπαϊκό αυτό οργανισμό 
και για το λόγο αυτό προτείνουμε με 
θέρμη την εγγραφή όσο το δυνατόν 
περισσοτέρων μελών. 
Για όσους επιθυμούν να γίνουν μέλη 
του  REFORMED υπάρχουν πολλοί 
λόγοι και  πλεονεκτήματα, όπως:
• Ενισχύεται ένας πανευρωπαϊκός 

οργανισμός που θα εργάζεται για 
την αναγνώριση των φυσικών θερα-
πειών στην Ευρώπη

• Η Ελλάδα (πατρίδα του Ιπποκράτη) 
θα είναι πρωτοπόρος στην κίνηση 
αυτή

• Το κόστος εγγραφής της ετήσιας 
συνδρομής είναι, ειδικά για την 
Ελλάδα, εξαιρετικά χαμηλό 

• Τα μέλη θα μπορούν να παρακολου-
θήσουν το συνέδριο του Ιουνίου, 
και κάθε παγκόσμιο συνέδριο του 
REFORMED,  

 με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Για περισσότερες πληροφρίες 
επικοινωνήστε με τη σχολή NHS 
στο 210 98 37 344.

Ο διεθνής οργανισμός REFORMED συνδιοργανώνει, με τη 
σχολή Natural Health Science (N.H.S. Αθήνα),  το Σωματείο 
Ελλήνων Αρωματοθεραπευτών (ΣΕΑ, Αθήνα) και τη Σχολή 
Ecole Internationale d’ Aromatherapie (ΕΙΑ, Τόκυο-Βουκου-
ρέστι), το πρώτο Διεθνές Συνέδριο μη Συμβατικής Ιατρικής. 

Διεθνές Συνέδριο
Μη Συμβατικής Ιατρικής
1o Ecole Internationale 

d’ Aromatherapie

Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη του οργανισμού REFORMED παρακαλούνται να 
επικοινωνήσουν: 
• με τον εκπρόσωπο για την Ελλάδα, κύριο Κωνσταντίνο Λιάτσικο Τηλ: 2107244491, e-mail: liatsikos@gmail.com    
• με την γραμματεία του N.H.S.   Τηλ: 2109837344 ή 2109825025 ή 2109849276, e-mail: info@nhs.gr 
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν και στο συνέδριο, μπορούν να επικοινωνήσουν 
• με την γραμματεία του NHS κάθε Τρίτη και Παρασκευή 11πμ-5μμ. 
Τηλ: 2109837344 ή  2109825025  ή 2109849276.  e-mail: info@nhs.gr 
• με το Σωματείο Ελλήνων Αρωματοθεραπευτών ΣΕΑ. Τηλ:  2109343861, e-mail: kanas@hol.gr

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 

ΜΑΡΤΙΟ
ΕΩΣ ΤΟΝ
ΑΠΡΙΛΙΟ

ΕΩΣ ΤΟ
ΜΑΙΟ

ΤΟΝ
ΙΟΥΝΙΟ

Μέλη του REFORMED  
(πλην Ελλάδας)

110€ 160€ 180€ 210€

Μη μέλη  του REFORMED 
(πλην Ελλάδας)

150€ 160€ 200€ 250€

Έλληνες μέλη του REFORMED 100€ 100€ 120€ 150€
Έλληνες μη μέλη REFORMED 120€ 120€ 150€ 200€

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου, με τίτλο: 

«Ιπποκράτης, ο σύνδεσμος 
ανάμεσα σε όλες τις μορφές 
Ιατρικής», 

είναι αφιερωμένη στην Ιπποκρατική 
Ιατρική και την επίδρασή της στην 
μη Συμβατική Ιατρική. 

Η δεύτερη ημέρα, με τίτλο: 

«Τα αιθέρια έλαια 
στην αντιγηραντική Ιατρική» 
είναι αφιερωμένη στην Αρωματοθερα-
πεία και προσφέρει νέες προοπτικές ως 
προς την πρόληψη της πρόωρης γήραν-
σης του οργανισμού και των εκφυλιστι-
κών ασθενειών, καθώς και τις θεραπείες 
τους, μέσω των αιθερίων ελαίων.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 

11 και 12 Ιουνίου 2011
στο Ξενοδοχείο Coral Hotel Athens  
(Λ. Ποσειδώνος 35, Φλοίσβος, Π. Φάληρο www. coralhotel.gr)
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BATH +

Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 1, 18755 Καμίνια, Πειραιάς
Τηλ: 2104100218, Fax: 2104100093
e-mail: info@bathplus.gr website: www.bathplus.gr 

Προϊόντα: Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και αξεσουάρ μπάνιου, 
κουζίνα.

Η εταιρία μας, με γνώμονα την ποιότητα, ευελιξία και αισθητική, 
έρχεται να καλύψει την ανάγκη προμήθειας της αγοράς με προϊόντα 
υψηλών προδιαγραφών σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Οι 
ιδρυτές της, με πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρίας στο χώρο των 
ειδών υγιεινής και πλακιδίων, έχουν θέσει ως στόχο να αλλάξουν τα 
δεδομένα της αγοράς, προσφέροντας στους πελάτες τους, τις πλέον 
συμφέρουσες λύσεις μέσα από μια μεγάλη ποικιλία εξειδικευμένων 
προϊόντων.

BIONEWS

Διεύθυνση: Ηροδότου 7, 11147, Γαλάτσι, Αθήνα
Τηλ: 2102221186   Fax: 2102132164
e-mail: info@bionews.gr   website: www.bionews.gr 

Η BioNews (πρώην BioKosmos News) κλείνει φέτος τα της χρόνια. 
5 χρόνια ανοδικής πορείας και ουσιαστικής παρουσίας, μέσα σε 
κάθε χώρο της οικογένειας των βιολογικών προϊόντων και των 
εναλλακτικών θεραπειών. Η  BioNews κατατάσσεται στον ειδικό 
Τύπο που διανέμεται δωρεάν και πρόκειται για την καθιερωμένη 
μηνιαία εφημερίδα, η οποία αποτελεί πηγή ενημέρωσης για όσους 
έχουν προτεραιότητα στη ζωή τους την υγιεινή διατροφή και τη 
φυσική διαβίωση. 
Η εφημερίδα κυκλοφορεί 11 τεύχη ανά έτος και αριθμεί 64 σελίδες που 
αναδύουν το άρωμα και τη φρεσκάδα της βιολογικής καλλιέργειας, 
μέσα από τις νέες της διαστάσεις 29x36cm, μεγαλύτερες από των 
περισσότερων free press. Το τιράζ της, με αυξητικές τάσεις, ξεπερνά 
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σήμερα τα 42.000 τεύχη μηνιαίως!
Η ύλη της είναι αποκλειστικά: υγεία, διατροφή, εναλλακτικές θεραπείες, 
ομορφιά, οικολογία και υγιεινή διαβίωση, ειδήσεις, ρεπορτάζ και 
δελτία τύπου. 
Συνειδητοποιημένα και κατά πάσης αναφοράς σε θέματα 
παραψυχολογίας.
Η εφημερίδα βρίσκεται το πρώτο δεκαήμερο του μήνα σε περισσότερα 
από 700 σημεία διανομής σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Κυρίως 
καταστήματα βιολογικών - παραδοσιακών προϊόντων, φαρμακεία, 
εστιατόρια, βιβλιοπωλεία, σχολές και κέντρα εναλλακτικών θεραπειών,  
επισκέψιμους χώρους οικολογικών και μη οργανώσεων, εγκαταστάσεις 
εναλλακτικού τουρισμού κ.α.
Μαζί καταγράφουμε τις εξελίξεις και τις τάσεις, δίνουμε το χρίσμα σε 
νέες ιδέες και υπενθυμίζουμε τις παλιότερες.

VITA MEDICAL ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

Διεύθυνση: Λ. Αμφιθέας 116, 17562, Π. Φάληρο
Τηλ: 2109416962   Fax: 2109416201
e-mail:  vitamedical@hotmail.com

Οζονοθεραπεία Ο3 (Οζονιστές - Ιονιστές)
Αποτοξίνωση (Συσκευές - Επιθέματα)
Ρεφλεξολογία (Ρεφλεξολογικές Συσκευές)
Φίλτρα Νερού (Κουζίνας - Μπάνιου)
Εξοικονόμηση Ρεύματος (Συσκευές)

VITEX - Αφοι ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε.
Χρώματα & Βερνίκια

Διεύθυνση: Ήμερος Τόπος, Τ.Θ. 139, 19300 Ασπρόπυργος
Τηλ: 210 5589500  Fax: 210 4835 007
e-mail: info@vitex-hermes.gr
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Η εταιρεία Vitex, με συνεχόμενη παρουσία 50 ετών στην ελληνική 
αγορά, αποτελεί την πιο καταξιωμένη χρωματοβιομηχανία στη 
συνείδηση των καταναλωτών. 
Διαμορφώνει συνεχώς τις τάσεις διακόσμησης και παρέχει καινοτόμες 
λύσεις και προτάσεις, με γνώμονα το σεβασμό στον καταναλωτή. 
Στόχος της είναι να αναπτύσσει τις δραστηριότητές της σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο, ώστε να αποτελεί σημαντικό πρεσβευτή της 
Ελληνικής Βιομηχανίας. 
Στις αρχές της Vitex ανήκουν η προσφορά υψηλής ποιότητας 
προϊόντων, ο σεβασμός στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, η 
ικανοποίηση των πελατών, η ακεραιότητα των συναλλαγών, η 
τήρηση των κανόνων και της νομοθεσίας και η ενεργή προσφορά 
στο κοινωνικό σύνολο. 

GEO HEALTH

Διεύθυνση: Λέσβου 18, 11256, Αθήνα
Τηλ: 210 8613136, Fax: 210 8613136
website: www.geohealth.gr e-mail: info@geohealth.gr

Η  Ολλανδική Εταιρεία  GEO HEALTH  ασχολείται από το 1983 
με φυσιοϊατρικά  προϊόντα στην Ολλανδία. Το 2010 ιδρύθηκε στην 
Ελλάδα. Εισάγει  νέα συστήματα και προϊόντα για  την καλυτέρευση  
της υγείας  με φυσικό τρόπο. 
Αποκλειστικές αντιπροσωπείες:  
Ι-Health Systems:  Hλεκτροβελονισμό που απεικονίζει την 
διαδικασία της συνεδρίας στον υπολογιστή (εντοπισμός της αιτίας 
των συμπτωμάτων, εναρμόνιση,  αυτοϊαση των δυσλειτουργιών του 
οργανισμού. 
Floww International:  Bιοτεχνολογικά προϊόντα μετατροπής και 
προστασίας της ακτινοβολίας.  
Μέτρηση της ακτινοβολίας στον οργανισμό, στα σπίτια, σε 
εργασιακούς χώρους κ.λπ. και προτάσεις αποτοξίνωσης από την 
ακτινοβολία. Ειδικά σεμινάρια για θεραπευτές ακτινοβολίας.  
Εισάγει και εκπροσωπεί BIOPTRON φωτοθεραπεία και 
χρωματοθεραπεία (ιδανικό για ιατρική χρήση και εναλλακτικές 
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θεραπείες). Νέα βραβευμένα προϊόντα  Vitajuwel  που μετατρέπουν 
τη μοριακή δομή του ακάθαρτου νερού της  βρύσης  σε καθαρό υγιεινό  
νερό, εμπλουτισμένο με τις θεραπευτικές  ιδιότητες  ημιπολύτιμων 
λίθων (ακατέργαστο διαμάντι, αμέθυστος – rock crystal κλπ.) .  
P. JENTSCHURA:  Σειρά προϊόντων για αποτοξίνωση του οργανισμού, 
από βότανα και ειδικά μπάνια 8,5 pH με τις θεραπευτικές ιδιότητες 
των ημιπολύτιμων λίθων.   
SCHÜSSLER CELSALTS Φυσικά κυτταρικά άλατα και βιταμίνες 
BEST CHOICE.  
BIOTENSORS και Testsets με αμπούλες για μετρήσεις με μοριακή 
δόνηση για Test δυσανεξίας και αλλεργίας σε τροφές και άλλες 
ουσίες, βιταμινών, ομοιοπαθητικά προϊόντα, συντηρητικές ουσίες, Ε, 
παράσιτα, βακτηρίδια κ.λ.π. 
Όλα τα προϊόντα είναι ιατρικά εγκεκριμένα με πιστοποιήσεις ISO & CE.
Σεμινάρια: Floww Θεραπευτής Ακτινοβολίας
I-HEALTH SYSTEMS Θεραπευτής ηλεκτροβελονισμού & Energy 
Medicine Test
Χονδρική και Λιανική διάθεση των προϊόντων

GLOBAL CHALLENGES E.E.
Υπηρεσίες και προϊόντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Διεύθυνση: Καλλιρρόης 89, 11745, Αθήνα
Τηλ: 2109220330-1
website: www.morethangreen.gr, www.climatepartner.com
e-mail: info@morethangreen.gr

Οι εξειδικευμένοι σας συνεργάτες στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
περιβαλλοντικών στρατηγικών και προγραμμάτων.
Είμαστε ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΛΥΣΕΩΝ στον 
τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος.
Δουλειά μας η ανάπτυξη ολοκληρωμένων εταιρικών στρατηγικών 
κι εφαρμογών βιώσιμης ανάπτυξης και η εμπορία  καινοτόμων 
τεχνολογιών και προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον .
Με τη διεπιστημονική συμβουλευτική μας προσέγγιση, με τις 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες βασισμένες στην ανάπτυξη διαδικασιών και 
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με την ειδίκευσή μας στο περιβαλλοντικό marketing κι επικοινωνία, 
στην GLOBAL CHALLENGES δημιουργούμε για σας νέες λύσεις 
για την προστασία του περιβάλλοντος με δέσμευση στην ποιότητα 
και τη διαφάνεια. 
Ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος και η αντιστάθμιση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι μία από τις υπηρεσίες 
αυτές.
Η GLOBAL CHALLENGES αντιπροσωπεύει από το 2005 το διεθνές 
δίκτυο επιχειρήσεων  CLIMATE PARTNER στην Ελλάδα. 

Παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα:
• Παροχή συμβουλών στρατηγικής περιβαλλοντικής αξιολόγησης 
και περιβαλλοντικής νομοθεσίας
• νάπτυξη εταιρικής στρατηγικής για την προστασία του κλίματος και 
δημιουργία κλιματικά ουδέτερων προϊόντων και υπηρεσιών
• Διοργάνωση εκδηλώσεων με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον
• Συμβουλευτική σε θέματα ενέργειας κι ανακύκλωσης
• Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• Περιβαλλοντική αδειοδότηση  έργων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας κι ανακύκλωσης 
• Οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη
• Οργάνωση συστημάτων  περιβαλλοντικής διαχείρισης και βιώσιμης 
ανάπτυξης
• Επιμόρφωση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Περιβαλλοντική επικοινωνία
• Ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
• Υποβολή και υλοποίηση σχεδίων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
και πρωτοβουλιών της Ε.Ε. για το περιβάλλον και τη  βιώσιμη 
ανάπτυξη.
Εμπορία μονάδων παραγωγής νερού 
Η GLOBAL CHALLENGES συνεργάζεται με μη κυβερνητικές 
οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και με διεθνείς 
οργανισμούς στον τομέα του περιβάλλοντος και της βιώσιμης 
ανάπτυξης.

Γ
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GREENPEACE

Διεύθυνση: Κλεισόβης 9, 10677, Αθήνα
Τηλ: 2103840774-5   Fax: 2103804008
website: www.greenpeace.gr
e-mail: gpgreece@diala.greenpeace.org     

Η Greenpeace είναι μία διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση, που 
ιδρύθηκε το 1971, με  παρουσία σε πάνω από σαράντα χώρες σε 
όλο τον κόσμο. 
Με βασικό άξονα τις εκστρατείες της και μέσα από δυναμικές δράσεις, 
η Greenpeace στοχεύει στην εξάλειψη των αιτίων που καταστρέφουν 
το περιβάλλον σε όλο τον πλανήτη. 
Θέλοντας να διατηρήσει την ανεξαρτησία της, δε δέχεται χρηματοδότηση 
από εταιρείες, κρατικούς φορείς και διακρατικούς οργανισμούς 
(όπως η Ε.Ε.), αλλά στηρίζεται αποκλειστικά στις συνεισφορές των 
υποστηρικτών της. 
Επιπλέον, πραγματοποιεί εθελοντικό έλεγχο από ορκωτούς λογιστές 
και δημοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά, σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα 
δραστηριοποιείται από το 1991, ενώ οι βασικές εκστρατείες της 
αφορούν στην αποτροπή των κλιματικών αλλαγών, στην απαγόρευση 
των μεταλλαγμένων οργανισμών και στην κατάργηση των επικίνδυνων 
τοξικών ουσιών.

                                                                                                 
UNITY CENTER
Μέθοδος Σίλβα • Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης 
• Εναλλακτικές Διακοπές • Αιθέρια Έλαια

Υπεύθυνοι: Παναγιώτης Μεταξάτος & Μαριάννα Μεταξάτου
Τηλ.: 2103631101, 2103610822, 2671024817  Fax:  2103614127
e-mail: info@silva.gr    website: www.silva.gr - www.kritonou.gr  

Ο  Παναγιώτης και η Μαριάννα Μεταξάτου είναι από τους πρωτοπόρους 
στη διοργάνωση και παρουσίαση σεμιναρίων αυτοβελτίωσης στην 
Ελλάδα. Αντιπροσωπεύουν τη Μέθοδο Silva  στην Ελλάδα, την Κύπρο, 
την Βουλγαρία, την Τουρκία και την Μάλτα. 
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Ακόμα η Unity Center οργανώνει προγράμματα Εναλλακτικών 
Διακοπών από το 1993 και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και 
εμπορία αιθέριων ελαίων και έκδοση και εμπορία βιβλίων. 
Συγκεκριμένα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  Σεμινάρια Μεθόδου Silva, 
HYPNOVISION – Εκπαίδευση νέων υπνωτιστών,  Νοητική 
Χαρτογράφηση – Γρήγορο Διάβασμα – Δυναμική Μάθηση
Διοργανώνει Προγράμματα Εναλλακτικών Διακοπών 
Εισάγει και εμπορεύεται τα αιθέρια έλαια ABSOLUTE AROMAS, 
γνωστά για την εξαιρετική ποιότητα τους.
Εκδίδει βιβλία και το περιοδικό Όλο και Καλύτερα Νέα.

DR. NONA-SPA ΤΗΣ ΝΕΚΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

Διεύθυνση: Αθηνάς 34-36, 17673, Καλλιθέα
Τηλ.: 2109599982     Fax: 2112214980 
e-mail: vd@drnona.gr    website: www.drnona.gr

Η νέα γενιά μοριακών ιαματικών καλλυντικών Dr. Nona.
Φροντίζει το δέρμα σας, φροντίζει την εμφάνισή σας, φροντίζει την 
υγεία σας!
Η Dr Nona International LTD (έτος ιδρύδεως 1993) είναι η μοναδική 
εταιρία που παράγει φυσικά ιαματικά καλλυντικά, συμπληρώματα 
διατροφής και αρώματα ακολουθώντας τη δικιά της πρωτοποριακή 
και καινοτόμα τεχνολογία παραγωγής, χωρίς παραμπέν και άλλα 
συντηρητικά.
Το Βιοοργανομεταλλικό Σύμπλεγμα είναι το αποκλειστικό και διεθνώς 
κατοχυρωμένο προνόμιο των προϊόντων Dr. Nona. Το επαναστατικό 
αυτό σύμπλεγμα αποτελείται από άλατα της Νεκράς Θάλασσας, 
εκχυλίσματα βοτάνων, φυτικά αιθέρια έλαια και πρωτείνη από 
αρχέγονο βακτήριο επίσης της Νεκράς Θάλασσας.
Το Βιοοργανομεταλλικό Σύμπλεγμα μέσα από την προηγμένη 
βιοτεχνολογία δρα σε κυτταρικό επίπεδο.
Τα παρασκευάσματα Dr. Nona
• Βελτιώνουν την κυκλοφορία,
• Παρέχουν σωστή τροφή στα κύτταρα,
• Βοηθούν την αποβολή τοξινών και στην εξισορρόπηση του 
μεταβολισμού.

*σκέψου
 οικολογικά
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Έτσι επιβραδύνουν τη γήρανση και δημιουργούν επιπλέον προστασία 
από τις ασθένειες και τους βλαβερούς παράγοντες του περιβάλλοντος. 
Είναι απολύτως ακίνδυνα και οικολογικά, και παρασκευάζονται από 
αγνά υλικά, έχουν εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 
(ΕΟΦ) της Ελλάδος.
Είναι ιδανικά για όλη την οικογενεία!
Βάλτε στη ζωή σας την ιαματική σειρά Dr Nona και θα παραμείνετε 
για πάντα Νέοι, Ωραίοι και Υιείς!
Στην έκθεση θα μπορέσετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας αλλά και 
να κάνετε δωρεάν περιποίηση προσώπου.

ECOFUTURE ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ PLOCHER

Διεύθυνση: Δ. Γούναρη 21-23, 18531, Πειραιάς 
Τηλ: 2104224992    Fax: 2104222570
e-mail: info@ecofuture.gr    website: www.ecofuture.gr 

Η Εταιρία EcoFuture® αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τα επαναστατικά 
οικολογικά προϊόντα Plocher® από τη Γερμανία, τα οποία εφαρμόζονται 
σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής.
Τα ενεργειακά προϊόντα Plocher® εφαρμόζονται με πολύ μεγάλη 
επιτυχία στους ακόλουθους τομείς:
• Πόσιμο νερό:  Καθαρισμός & Ενεργοποίηση νερού
• Προστασία από ηλεκτρομαγνητική μόλυνση & γεωπαθητική 
ακτινοβολία 
• Προϊόντα προσωπικής ευεξίας και φροντίδας
• Οικολογικά απορρυπαντικά & καλλυντικά
• Γεωργία: Πιστοποιημένα βιολογικά σκευάσματα για Φυτοπροστασία, 
Βελτίωση Εδάφους, Φυσική Λίπανση, Ενισχυτικά Φυλλώματος & 
Ριζικού συστήματος για γεωργικές καλλιέργειες και οικιακή χρήση
• Κτηνοτροφία:  Διαχείριση Αποβλήτων, Κοπριάς, Απόσμηση, 
Πιστοποιημένα συμπληρώματα διατροφής για ζώα
• Απορρύπανση λιμνών και υδάτων
• Ιχθυοκαλλιέργειες: Διαχείριση λάσπης πυθμένα και ποιότητας νερού, 
συμπληρώματα διατροφής για ψάρια
Τα προϊόντα Plocher® παρασκευάζονται εδώ και 28 χρόνια στη 
Γερμανία εφαρμόζοντας την μοναδική τεχνολογία του Roland Plocher, 
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ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΕΠΙΠΛΑ & ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Μ. Α. ΠΟΥΛΗΣ

Διεύθυνση: Ρήγα Φερραίου 59, 12241, Αιγάλεω

Τηλ.: 2105981009    Fax: 2105904700

Χειροποίητα Έπιπλα 
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Αναβαθμίσεις 

Χώρου με 

Ποιότητα και 

Εξοικονόμηση 

Ενέργειας
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ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ

ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 141, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ: 210-8065560
EMAIL: info@stoprasinospiti.gr • Website: www.stoprasinospiti.gr
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ο οποίος στήριξε την μέθοδο του πάνω στις πρωτοποριακές 
ανακαλύψεις των μεγάλων επιστημόνων και ερευνητών Victor 
Schauberger, Wilhelm Reich και Nikolas Tesla.
Τα προϊόντα Plocher®είναι απόλυτα φιλικά προς το περιβάλλον και 
έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Καλύπτουν σε όλο το φάσμα 
παραγωγής και χρήσης τους πιο αυστηρούς κανόνες οικολογικής 
πρακτικής. Χρησιμοποιούνται σε μικρές ποσότητες, δεν περιέχουν 
χημικά ή βακτηρίδια, δεν αφήνουν υποπροϊόντα και λειτουργούν 
χωρίς κατανάλωση ενέργειας.
Αντιμετωπίζουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα με ολιστικό τρόπο, 
θεραπεύοντας τις αιτίες και όχι καταπολεμώντας τα συμπτώματα.

ECOWEEK
αλλάζουμε συνήθειες, αλλάζουμε κλίμα

Διεύθυνση: Τ.Θ.100, 18010, Αίγινα, Ελλάδα     
Τηλ: 2297023702   Κιν.: 6944664242   Fax: 2297024527          
e-mail: ecoweek@ecoweek.org   
website: www.ecoweek.gr, www.ecoweek.org 

Η αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία ECOWEEK ξεκίνησε τη δράση 
της στην Αίγινα το 2005. Από το 2007 δραστηριοποιείται σε όλη 
την Ελλάδα και από το 2008 και στο εξωτερικό.  Διότι αλλάζοντας 
συνήθειες, μπορούμε να αλλάξουμε – θετικά – το κλίμα!
Σκοπός της ECOWEEK είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση κυρίως 
των νέων για θέματα περιβάλλοντος. Με τη δράση της η ECOWEEK 
προωθεί την οικολογική δόμηση και τις αρχές της αξιοβίωτης 
ολοκληρωμένης ανάπτυξης. 
Η δράση της ECOWEEK περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ομιλίες, όπως 
το 2007 του Al Gore και του εξερευνητή της Ανταρκτικής Robert 
Swan, που μίλησαν στην Αθήνα σε συνεργασία με το Megaron Plus 
και το British Council αντίστοιχα. Το 2008 στο πλαίσιο του διεθνούς 
συνεδρίου οικολογικής δόμησης σε συνεργασία με το AIACE με τίτλο 
«Οικολογία + Περιβάλλον + Αρχιτεκτονική» μίλησαν ο Ken Yeang 
(‘πράσινοι ουρανοξύστες’) και η Julie Bargmann (‘θεραπεύοντας το 
τοπίο’). Το 2009 μίλησαν οι αρχιτέτκονες Shigeru Ban και Ivan Harbour 
(συνεταίρος του Richard Rogers) και το 2010 ο αρχιτέκτονας Daniel 

Ε
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Wicke εκπροσωπόντας το Rural Studio. Από το 2009 η ECOWEEK 
διοργανώνει διεθνή συνέδρια και διεπιστημονικά εργαστήρια για νέους 
αρχιτέκτονες, και φοιτητές με θέμα την οικολογική δόμηση, την αειφορία 
στις κοινότητες και την ενδυνάμωση των νέων, στην Ελλάδα, την Κύπρο 
και τη Μέση Ανατολη. 
Η δράση της ECOWEEK περιλαμβάνει πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης στα σχολεία με προβολή περιβαλλοντικών ντοκιμαντέρ, 
όπως το βραβευμένο με Όσκαρ «Μια Ενοχλητική Αλήθεια» με τον Αλ 
Γκορ και «Η 11η Ώρα» με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, σε σχολεία στην 
Ελλάδα και την Κύπρο. 
Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν δωρεάν 
κάδο κομποστοποίησης προσφορά της ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ – Γ. Παππάς 
(τηλ. 6716227).
Οι εκδηλώσεις της ECOWEEK είναι, κατ’ εξοχήν, ανοιχτές και δωρεάν 
για το ευρύ κοινό.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
«Η ΜΟΔΑ ΒΑΖΕΙ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ»

Διεύθυνση: Τρίτωνος 119, 17562, Αθήνα
Τηλ: 210 3614488 Fax: 2103610664
website: www.ftbc.gr
e-mail: protopapa@estohos.gr
Η Εκστρατεία «Η Μόδα Βάζει Στόχο τον Καρκίνο του Στήθους» κλείνει 
φέτος 10 Χρόνια δράσης στην Ελλάδα. Στα 10 αυτά χρόνια:  
Παρείχε δωρεάν την εξέταση της ψηλάφησης σε πάνω από 20,000 
Ελληνίδες σε όλη την Ελλάδα.  
Υλοποίησε μεγάλες καμπάνιες ενημέρωσης για τον καρκίνο του 
στήθους, μεταδίδοντας σε πάνω από 3 εκ. Ελληνίδες το αισιόδοξο 
μήνυμα ότι ο καρκίνος του στήθους είναι απόλυτα ιάσιμος αν 
διαγνωστεί έγκαιρα. 
Σήμερα 1 στις 9 Ευρωπαίες θα προσβληθεί από καρκίνο του στήθους 
στην πορεία της ζωής της. Αυτό που εμείς μπορούμε να αλλάξουμε, 
είναι ο αριθμός των Ελληνίδων γυναικών που ενημερώνονται κάθε 
χρόνο, ώστε να κάνουν προληπτικές εξετάσεις, κερδίζοντας για τον 
εαυτό τους και τους αγαπημένους τους μια ευκαιρία ζωής! 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διεύθυνση: Βασ. Ηρακλείου 24, 10682, Αθήνα
Τηλ: 2108228704   Fax: 2108227937
e-mail: info@ornithologiki.gr    website: www.ornithologiki.gr  

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι Περιβαλλοντική, Μη 
Κυβερνητική Οργάνωση με στόχο την προστασία των άγριων 
πουλιών και των βιοτόπων τους. Έχει νομική μορφή Μη 
Κερδοσκοπικού Σωματείου. 
Ιδρύθηκε το 1982 με σκοπό να διασφαλίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον 
για τα πουλιά, αλλά και τον άνθρωπο. Από τότε έχει μια σειρά 
επιτυχιών στην προστασία απειλούμενων ειδών και σημαντικών 
περιοχών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχει επισημάνει 196 Σημαντικές 
Περιοχές για τα Πουλιά σε όλη τη χώρα στις οποίες και εστιάζει τη 
δράση της. 
Για να επιτύχει το έργο της δραστηριοποιείται στην έρευνα, 
προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα 
αναλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
παρεμβάσεων σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής, και συνεργάζεται 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την προώθηση 
περιβαλλοντικών δράσεων. 

ΕΠΙΠΛΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ Μ. Α. ΠΟΥΛΗΣ

Διεύθυνση: Ρήγα Φερραίου 59, 12241, Αιγάλεω
Τηλ: 2105981009    Fax: 2105904700

Η εταιρία Μ. Α. Πουλής είναι μια βιοτεχνία επίπλων με έδρα την 
Αθήνα που φτιάχνει χειροποίητα έπιπλα από το 1952 κατόπιν 
παραγγελίας.
Χωρίς να φτιάχνει μαζικά, παραγωγικά έπιπλα και μόνο με γνώμονα 
τη καλή ποιότητα και τους νόμους της επιπλοποιοίας σέβεται την 
παραγγελία του κάθε πελάτη.
Έχει πελάτες σε όλη την Ελλάδα που αναζητούν το καλό χειροποίητο 
έπιπλο. Η εταιρία έχοντας ιδρυτή τον Αήμνηστο Αντώνη Πουλή , 

Ε
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έφτιαξε έπιπλα που σήμερα θεωρούνται κλασσικά, συλλεκτικά.
Και σήμερα βάζουμε πρώτα την ποιότητα των υλικών και όχι το κέρδος, 
κατασκευάζουμε παντός τύπου έπιπλα, κουζίνες, ντουλάπες, ειδικές 
κατασκευές για οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.
Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι οικολογικά χωρίς συνθετικά 
προϊόντα.
Αισθανόμαστε υπερήφανοι που συνεχίζουμε να τηρούμε κατά γράμμα 
τους νόμους της επιπλοποιοίας.
Εργαζόμαστε με μεράκι για να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που 
μας εμπιστεύονται.
Όλα τα έπιπλα, κουζίνες, ντουλάπες, ειδικές κατασκευές φτιάχνονται 
από Έλληνες στην βιοτεχνία μας και δεν είναι απρόσωπα, εισαγής 
από τα βάθη της Ασίας.
Η εγγύηση για τις κατασκευές μας είναι απεριόριστη γιατί είμαστε οι 
δημιουργοί των.

EUROSCOPE

Διεύθυνση: Μαραθωνοδρόμου 121, 15125 , Μαρούσι 
Τηλ: 210 8056963, Fax: 210 8066376 
website: www.euroscope.gr, e-mail: info@euroscope.gr

Αντιπρόσωποι εργοστασίων επίπλων, Σύμβουλοι ανάπτυξης και 
υποστήριξης δικτύων καταστημάτων
Η εταιρία μας αντιπροσωπεύει ευρωπαϊκά εργοστάσια  επίπλου, σε 
Ελλάδα και Κύπρο, παρέχοντας στους συνεργάτες / καταστήματα 
ευκαιρίες ανάπτυξης και ισχυροποίησης της θέσης τους στην 
αγορά.
Η 20αετής και πλέον εμπειρία των στελεχών μας, σε συνδυασμό με 
το μεγάλο σε αριθμό και μέγεθος εργοστασίων που εκπροσωπούμε, 
εγγυάται την επίτευξη του καλύτερου μίγματος προϊόντων, σε μια 
ισορροπημένη σχέση ποιότητας τιμής.  
Η αύξηση του κύκλου εργασιών, με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση των 
κερδών των συνεργατών μας, καταδεικνύει το θετικό ρόλο της εταιρίας 
μας στη σταθερή κοινή πορεία προς την επιτυχία. Η εταιρία μας 
αποτελεί τον ιδανικό σύμβουλο για τους καταξιωμένους επαγγελματίες 
που θέλουν να προσφέρουν περισσότερες και καλύτερες δυνατότητες 
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επιλογής στους πελάτες τους, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται στο 
πλευρό των νέων επιχειρηματιών που θέλουν να επενδύσουν στο 
χώρο, από το σχεδιασμό και την επιλογή μέχρι την ολοκλήρωση του 
εγχειρήματός τους. 
Η σημαντική επένδυσή μας στη σύγχρονη τεχνολογία παρέχει 
υψηλό δείκτη αυτοματοποίησης των συναλλαγών, προσφέροντας 
στους συνεργάτες μας έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, γρήγορη και 
αξιόπιστη διαχείριση των παραγγελιών, με άμεση παρακολούθηση 
σε όλες τις φάσεις. 
Το σκεπτικό της εταιρίας μας είναι η, σε βάθος χρόνου συνεπής και 
ποιοτική, υποστήριξη των συνεργατών μας.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία – μη κυβερνητική οργάνωση

Διεύθυνση: Ζήτρου 10, 11742, Αθήνα
Τηλ.: 2109240876
website: www.teamfortheworld.org
e-mail: info@teamfortheworld.org    

Η «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ» (www.teamfortheworld.
blogspot.com ) είναι μία  μη κυβερνητική οργάνωση -μη κερδοσκοπική 
εταιρεία στον τομέα του περιβάλλοντος και της προώθησης της 
συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, της οποίας η δραστηριότητα 
ξεκίνησε από το Δεκέμβριο του 2004 με παρουσία τόσο στην Ελλάδα 
όσο και διεθνώς. 
Είναι  εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  
της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών. 
Ηδη πριν από την επίσημη ίδρυση της το Δεκέμβριο 2005 , σαράντα 
τέσσερις Εθνικές Ολυμπιακές και Παραολυμπιακές  Επιτροπές από 
την Αφρική, Ασία, Ευρώπη, Αμερική, δέχθηκαν να συμμετάσχουν 
στην οργάνωση και αποτελούν τα πρώτα θεσμικά μέλη της 
οργάνωσης βάση του Καταστατικού της.
Οι δραστηριότητες και οι σκοποί της «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ» έχουν παρουσιασθεί σε fora στην Ευρώπη, την Αφρική, 

Ι



49

Ευρετήριο 2011

Ι

την Ασία και την Αμερική ενώ συνεργάζεται με μία σειρά ελληνικών 
και διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων .
Επίσης, η «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ» συμμετέχει στις 
παγκόσμιες εκστρατείες των Ηνωμένων Εθνών  α) για τη δεκαετία 
του νερού και β) για τη δεκαετία για την εκπαίδευση βιώσιμης 
ανάπτυξης.
Από την ίδρυσή της έως σήμερα,  η «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ» 

Α. ολοκλήρωσε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  σε 
συνεργασία με σχολεία 
Β. Διοργάνωσε εκθέσεις φωτογραφίας με θέματα που προωθούν τους 
στόχους της Χιλιετίας σύμφωνα με τα Ηνωμένα Εθνη.
Γ. από  2006 έως και φέτος  σε συνεργασία με το ΣΕΓΑΣ τη 
διοργανώτρια αρχή του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών και με την 
υποστήριξη της Coca Cola Hellas και Coca Cola 3E έχει αναλάβει τη 
διοργάνωση των εθελοντικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων  της 
συγκεκριμένης διοργάνωσης. Tο 2010 η ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ είναι μία από 
τις τέσσερις μκο του κοινωνικού προγράμματος της διοργάνωσης 
του Μαραθωνίου.  

Δ. υλοποίησε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης για την κλιματική αλλαγή 
με αποδέκτες το σχολικό κοινό και την τουριστική βιομηχανία (www.
clima-net.org)

Το 2009, η ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, στο πλαίσιο των 
Στόχων της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, σε συνεργασία με την 
Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και υπό την αιγίδα του Προγράμματος 
Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών ( UNEP) υλοποίησε καινοτόμο 
πρόγραμμα ανακύκλωσης κι επαναχρησιμοποίησης αθλητικού 
εξοπλισμού ο οποίος προωθήθηκε σε χώρες της Αφρικής με στόχο την 
ανάπτυξη του αθλητισμού, ενώ διοργάνωσε   ενημερώσεις μαθητών 
και εκπαιδευτικών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και συμβολής 
στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής.
Από τον Δεκέμβριο 2009 είναι το πρώτο Ελληνικό μέλος του Διεθνούς 
Δικτύου Κλιματικής Ουδετερότητας του Προγράμματος Περιβάλλοντος 
των Ηνωμένων Εθνών (UNEP CLIMATE NEUTRAL NETWORK).
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ISELCO HELLAS ΕΠΕ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ – ΜΟΝΩΤΙΚΑ – ΔΟΜΙΚΑ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών 391 & Ζωσιμάδων, 12243  ΑΙΓΑΛΕΩ
Τηλ: 210 5317910 - 11, Fax: 210 5317912
website: www.iselco.gr, e-mail: iselco@hol.gr

• ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ & ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

• ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

• ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 

– ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

• ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

• ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

• ΠΛΩΤΑ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

• ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

• ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΙ ΜΠΑΦΛΕΣ

• ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 

ΚΑΙ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

• ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

• ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

• ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ

• ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ

• ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

• ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

• ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

• ΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

• ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

• ΥΛΙΚΑ SIKA

Ι
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KANNABISHOP Αθήνας

Διεύθυνση: Χαρ. Τρικούπη 24, 10679, Αθήνα
Τηλ: 2103614111   Fax: 2103614111
website: www.kannabishop.com e-mail: mail@kannabishop.com  
Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα: 
www.kannabishop.com

Το KANNABISHOP της Αθήνας είναι ένας μικρός, φιλόξενος χώρος 
όπου μπορεί κανείς να βρεί φυσικά προϊόντα από ήμερη κάνναβη 
(Cannabis sativa) και να ενημερωθεί για τα εκατοντάδες πλεονεκτήματά 
της και την εδώ και 10.000 χρόνια ιστορία της. 
Το KANNABISHOP της Αθήνας διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία σε 
ανδρικά και γυναικεία ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ, φυσικά καλλυντικά. 
Όλα τα προϊόντα είναι φτιαγμένα από φυσικές πρώτες ύλες (βαμβάκι, 
κάνναβη, λινό, μαλλί, μετάξι, κ.α.) που έχουν επεξεργαστεί και βαφεί 
με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.
 Επίσης διαθέτει πιστοποιημένα ρούχα και εσώρουχα (ανδρικά, 
γυναικεία) από βαμβάκι βιολογικής καλλιέργειας. 
Το Kannabishop της Αθήνας είναι μία εναλλακτική αλλά και οικολογική 
πρόταση στο ρούχο, την τσάντα και το αξεσουάρ.
Δραστηριότητες: Λιανική πώληση
Προϊόντα: Ρούχα & Εσώρουχα (ανδρικά & γυναικεία), Τσάντες & 
Αξεσουάρ, Καλλυντικά

ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ Ε.Π.Ε.
 
Διεύθυνση: 4ο χλμ Βάρης Κορωπίου, 19400 Βάρη 
Τηλ: 2108941288 Fax: 2109926493 
website: www.kiponodos.gr
e-mail: kiponodos@hotmail.com  

Η Κήπων Οδός ΕΠΕ ιδρύθηκε από στελέχη με έντονη και πολυετή 
(25 χρόνια) εμπειρία στο εμπόριο και τις υπηρεσίες στον χώρο 
του πρασίνου.
Η αγάπη για τον χώρο και η ανάγκη για δημιουργία συστρατευσε τα 
παραπάνω στελέχη στην δημιουργία της Κήπων Οδός ελπίζοντας η 
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προσφορά της να δώσει μια νέα εικόνα στην μελέτη και την 
κατασκευή  των κήπων 
Σε χώρο έκτασης 6.000 τμ δημιούργησε έκθεση 1.500 τμ εκθέτοντας 
μια νέα ιδέα και άποψη για τον κήπο   
Για τον ίδιο λόγο εγκατέστησε μονάδα επεξεργασίας ξύλου και 
κατασκευής πρωτότυπων υλικών έτσι ώστε τα δικά της υλικά σε 
συνδυασμό με τα υλικά από μεγάλους οίκους του εξωτερικού 
διατίθενται στην αγορά λιανικής και χοντρικής ποσότητας   
Στόχος μας είναι να είμαστε η μοναδική Ελληνική ολοκληρωμένη 
πρόταση σχεδιασμού εμπορίου και υποστήριξης για την κάλυψη των 
οποιονδήποτε αναγκών σας στον χώρο που σας περιβάλει.

Κ.Μ.Π. Εκδοτική Α.Ε. – City Press

Διεύθυνση: Αττικής 55, 15235, Βριλήσσια
Τηλ: 2108776400   Fax: 2106898199
website: www.citypress.gr 

Η City Press εκδόθηκε, για πρώτη φορά, τον Ιούνιο του 2003 και 
ακολουθεί από τότε μία ανοδική πορεία στην κυκλοφορία και την 
αναγνωσιμότητα. 
Η σημερινή της κυκλοφορία κινείται στα 105.000 φύλλα την ημέρα 
και την κατατάσσει πρώτη με διαφορά, τόσο στις εφημερίδες του 
περιπτέρου  όσο και στο free press. 
Από το Μάρτιο τα φύλλα της City Press είναι αριθμημένα ενώ κάθε 
Πέμπτη κυκλοφορεί το City Press Plus. 
Το φύλλο της Πέμπτης έχει ενισχυμένη την εμπορική, πολιτισμική, 
ψυχαγωγική διάσταση και βοηθάει τους αναγνώστες να οργανώσουν 
τον ελεύθερο χρόνο και να επιλέξουν τον τρόπο ζωής τους. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας πανελλαδικής έρευνας 
αναγνωσιμότητας της Focus-Bari, η City Press είναι πρώτη καθώς 
διαβάζεται καθημερινά από 320.000 αναγνώστες. 

Κ
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ΛΑΤΖΙ. ΠΛΑΝ Α.Ε.

Διεύθυνση: Ασπασίας 70, 15561, Χολαργός
Τηλ: 2118004512, 2106515345 Fax: 2106515345
website: www.lagiplan.gr
e-mail: info@lagiplan.gr, lagi.plan@yahoo.com

Η ΛΑΤΖΙ . ΠΛΑΝ εξειδικεύεται στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας, 
παρέχοντας μια ευρεία γκάμα φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων 
& υπηρεσιών. Στο παραπάνω πλαίσιο, η Εταιρεία αναπτύσσει 
λογισμικό διαχείρισης και ελέγχου για εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας,  εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες, μελέτες εξοικονόμησης 
ενέργειας & φωτοβολταικών έργων και εμπορεύεται νέα και καινοτόμα 
ηλιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια. 
Τα παιχνίδια αυτά είναι ξύλινα σε συναρμολογούμενα κιτ και 
περιλαμβάνουν μικρά φωτοβολταϊκά πάνελ, χρησιμοποιώντας τον 
ήλιο ως πηγή ενέργειας για τη λειτουργία τους.  
Τα πλεονεκτήματα των ηλιακών αυτών παιχνιδιών συνοψίζονται 
παρακάτω:
Εισάγουν τα παιδιά στη διαδικασία της δημιουργικής απασχόλησης 
μέσω της συναρμολόγησης και συμβάλλουν έτσι στην πνευματική 
ανάπτυξή τους. 
Παρέχουν στα παιδιά ερεθίσματα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
οικολογικής συνείδησης και της χρήσης εναλλακτικών μορφών 
ενέργειας. 
Έχουν εγγυημένη ποιότητα και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις  
Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ασφάλειας EN 71. 
Προσφέρονται σε οικονομικές τιμές.
Τα παιχνίδια είναι κατάλληλα για ηλικίες άνω των 3 ετών και 
σχεδιασμένα έτσι ώστε να ενισχύουν τις ικανότητες εκμάθησης των 
παιδιών, ιδιαίτερα από τις ηλικίες 8+.
Συνοδεύονται από αναλυτικές οδηγίες συναρμολόγησης στην ελληνική 
γλώσσα.
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LUC’ ARTE
Κ. ΜΑΘΙΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε. 
Εκθεση & Κέντρον Μελετών Φωτισμού

Διεύθυνση: Φορμίωνος 2A (CARAVEL), 116 34,  Αθήνα
Τηλ: 210 7258890-1
Fax: 210 7258892
e-mail: info@lucarte.gr

Το φως ταυτίζεται με την ζωή μας…. και την δημιουργία…..

Και μετά την δύση, ο τεχνητός φωτισμός ταυτίζεται με
«την ποιότητα της ζωής μας» και την αρχιτεκτονική δημιουργία…
Εχουμε βρεί αυτή την φιλοσοφία ενσωματωμένη 
στην νοοτροπία παραγωγής και τα φωτιστικά των εταιρειών που 
αντιπροσωπεύουμε.
Το ζητούμενο είναι όχι απλώς φωτιστικά, αλλά Φωτισμός… 
Φωτισμός, που ικανοποιεί λειτουργικές ανάγκες και αισθητικές 
προτιμήσεις.
Φωτισμός, που αναδεικνύει αρμονικά και αξιοποιεί το περιβάλλον,
Φωτισμός, που δημιουργεί ζεστή ατμόσφαιρα και εντυπωσιακά εφέ, 
Φωτισμός, που χαρίζει μια ευχάριστη αίσθηση πληρότητας…
Αυτόν το φωτισμό σας εξασφαλίζουμε, και όχι μόνον…..
Σας προσφέρουμε την σιγουριά της μελετημένης επιλογής…
Επιλογής, μετά από συμβουλευτική υποστήριξη  με φωτομετρική 
μελέτη…. 
Επιλογής, μέσα από μια τεράστια ποικιλία αυθεντικών φωτιστικών 
για λύσεις λειτουργικές….
Λύσεις  που φωτίζουν και  ταυτόχρονα δ ιακοσμούν το 
περιβάλλον…. 
Λύσεις ιδανικά προσαρμοσμένες στο δικό σας χώρο,  στο δικό σας 
γούστο, στο δικό σας προϋπολογισμό, στα δικά σας μέτρα, στις 
δικές σας προσδοκίες….
Φωτίζοντας και διαφωτίζοντας, από το 1977 με το Habitat, κι’ από το 

Λ
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1995 με το Lucarte, ο Κώστας Μαθιός και οι Συνεργάτες του, για πάνω 
από 30 χρόνια προσφέρουν μια «ολική προσέγγιση στην ποιότητα», 
και της εξυπηρέτησης και του φωτισμού…
Για το σπίτι, …για το γραφείο,….για τον κήπο,…για Εσάς…..  
Την τελική σας απόφαση στον φωτισμό υπογράφουν 
οι διασημότεροι designers και οι κορυφαίοι κατασκευαστές της εποχής 
μας…..
   
ΕΙΔΗ  ΦΩΤΙΣΜΩΝ  -  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
Τα προσφερόμενα είδη φωτισμού καλύπτουν κάθε απαίτηση ή 
ανάγκη:  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και  ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Μακριά από την απλή εμπορική νοοτροπία, το Luc’arte, λειτουργεί  
σε τρία επίπεδα:
Κατ'αρχήν σαν σύμβουλος φωτισμού πρίν την τελική σας επιλογή,
εν συνεχεία σαν προμηθευτής φωτιστικών και τεχνικός σύμβουλος 
στην εγκατάσταση, και 
εκ των υστέρων υποστηρίζοντας σας με service και ανταλλακτικά.
Στο φιλόξενο Ευρωπαϊκών προδιαγραφών show-room (300 m2 με 
100 m2  κήπο ακριβώς έξω από τον δακτύλιο, για άνετη καθημερινή 
πρόσβαση) θα διαπιστώσετε εύκολα ότι:  
Τα προσφερόμενα είδη φωτισμού καλύπτουν «κάθε ανάγκη ή 
προτίμηση». Η τεράστια ποικιλία φωτιστικών εγγυάται ότι «θα βρείτε 
αυτό που θέλετε»,  φέρνοντας στην διάθεσή σας όλες τις τάσεις της 
Αγοράς (σε είδη & τιμές) Απ’ το πιό μικρό μοντέρνο spot μέχρι τον 
πιό μεγάλο κλασσικό πολυέλαιο…. 
Απ’την αυστηρότητα του βιομηχανικού design στο χρώμα του 
κρύσταλλου Murano…. Απ’την πρωτοτυπία του hitech στον 
ρομαντισμό της Φλωρεντιανής σχολής, ή την μαγεία των οπτικών 
ινών και των LEDS... 
Πάνω από 30.000 μοντέλα (με προδιαγραφές ποιότητας-ασφαλείας 
και εγκρίσεις καταλληλότητας) καλύπτουν κάθε ανάγκη τόσο από 
απόψεως φωτισμού όσο και διακόσμησης. 
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Το Κέντρο Μελετών Φωτισμού, σας εξασφαλίζει την «λύση στα 
μέτρα σας», με computerised φωτομετρική-οικονομοτεχνική μελέτη 
του χώρου σας, σας εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και χρήμα, 
προτείνοντας λύσεις, σωστές, εφικτές, τεκμηριωμένες, και κυρίως 
προσαρμοσμένες στον προϋπολογισμό σας.

DESIGNERS και ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
Oι εμπνεύσεις της «αφρόκρεμας» του επώνυμου design (F.A.Porsche, 
C.Forcolini, M.Thun, V.Magistretti, M.Iosa Ghini, J.Pensi, A.Morris, 
H.Mori, Ν.Foster, M.Bertoni, U.Riva κλπ.), γίνονται πραγματικότητα 
μέσα στις γκάμες και την ποικιλία 38 εκ των παγκοσμίως κορυφαίων 
κατασκευαστών φωτιστικών (NEMO, ITALIANALUCE, ERCO, 
BJC, TREI, HESS, B-LUX, NORLIGHT, CASTALDI, TROLL, 
SILL, ARES, ANSORG, LUCEPLAN, AXO, METALARTE, FORT, 
FIVEP, AVMAZZEGA, R.PRADIER, MSM, CARIBONI κλπ) 
που εξασφαλίζουν τις προδιαγραφές ποιότητας, απόδοσης, 
λειτουργικότητας, αξιοπιστίας και ασφαλεία. Και φυσικά υπογράφουν 
την τελική σας απόφαση στον φωτισμό.

ΠΕΛΑΤΕΣ
Οι πελάτες που εμπιστεύθηκαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας 
μέχρι σήμερα καλύπτουν όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής και των 
οικονομικών δραστηριοτήτων. Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρείες,  
Επιχειρήσεις, Γραφεία, Βιομηχανίες, Διαφημιστικές εταιρείες, 
Ξενοδοχεία, Οργανισμοί, Καταστήματα, Πρακτορεία, και...χιλιάδες 
σπίτια.  Ανάμεσα στους πιό σημαντικούς είναι:
INTERAMERICAN, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (Γραφ.Αθηνών), CITIBANK, XIOSBANK, MIDLAND 
BANK, ABN BANK, ΤΡΑΠ.ΠΙΣΤΕΩΣ, STEFI-FILM, OTE, 
J.W.THOMSON, MACCANN ERICKSON, ETEBA, GOLGATE-
PALMOLIVE, LAPAFARM, PROCTER & GAMBLE, PRINCESS OF 
MYKONOS, ASTIR PALLAS,  EPT,  L'ATELIER,  MODELS ONE, 
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MANDARINO, ΤΡΑΠ.ΛΕΣΒΟΥ, ΣΤΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΕΥΝΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», HOLIDAY INN,   CROWNE PLAZA

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Το  Luc’arte  συνδυάζοντας γνώση, εμπειρία και ποιοτικά φωτιστικά, 
ήδη βρίσκεται στην κορυφή των επιχειρήσεων που θέλουν, ξέρουν 
και μπορούν να προσφέρουν  "ποιότητα ζωής".
Με συνεχή έρευνα και ανανέωση θα συνδυάζει πάντοτε με ξεχωριστό 
τρόπο την συνύπαρξη, συμβουλευτικής υποστήριξης   και τεράστιας 
ποικιλίας φωτιστικών (σε μοντέλλα, είδη, στύλ & τιμές), εξασφαλίζοντάς 
σας την σιγουριά της μελετημένης επιλογής, και φυσικά.
...το φως στην καλύτερη μορφή του...!

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ

Διεύθυνση: Επιδαύρου 5, 182 33 Ρέντης
Τηλ.: +30 210 49 13 502, Fax: +30 210 49 03 949
website: www.mathios.gr

Η χειροποίητη επενδυτική διακοσμητική πέτρα MATHIOS STONE με 
την μεγάλη ποικιλία της σε υφές και χρωματισμούς έρχεται να καλύψει 
την αυξανόμενη ανάγκη επένδυσης και διακόσμησης τοίχων και 
επιφανειών, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, δίνοντας την αίσθηση 
της φυσικής πέτρας προσφέροντας μία πληθώρα πλεονεκτημάτων 
έναντι της φυσικής πέτρας.
Η MATHIOS STONE προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες καθώς 
είναι πολύ ελαφρύτερη έναντι της φυσικής, με αποτέλεσμα να μπορεί 
να εφαρμοσθεί επί συστήματος θερμομόνωσης. 
Η τοποθέτηση της απαιτεί ελάχιστο χρόνο και είναι ιδιαίτερα εύκολη, 
προσφέροντας αισθητική, ενεργειακή και οικονομική αναβάθμιση της 
κατοικίας μας. 
Επίσης αποτελεί την ιδανικότερη οικολογική λύση σε σχέση με την 
φυσική πέτρα η εξόριση της οποίας εξαντλεί τους φυσικούς πόρους 
του πλανήτη μας. 
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Παράλληλα διαθέτει πολλά συμπληρωματικά προϊόντα όπως γωνιακά 
τεμάχια και ειδικά σχήματα για τέλεια αισθητικό αποτέλεσμα.

ΜΑΡΑΣΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Υπεύθυνος: Βασιλική Μαρασλή
Τηλ: 2109411890   Κιν.: 6974730821
website: www.rejuvance.eu, www.rejuvance.com.gr
e-mail: vasilikimarasli@yahoo.gr

Η Βασιλική Μαρασλή έχει σπουδάσει Νοσηλευτική, Αισθητική και 
διάφορα είδη ενεργειακών μασάζ, όπως Spineworks, Λεμφικό, 
Ταϋλανδέζικο, Θιβετιανό, Ινδικό,  Hot Stone, On Site, Reiki, 
Rejuvance. 
Παράλληλα, είναι εκπαιδεύτρια του Rejuvance, πιστοποιημένη από 
την Julie Hardenberg που έφερε το Rejuvance στην Ελλάδα.
Μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας με Δερματολόγους και 
Ιατρούς Πλαστικής Χειρουργικής, διατηρεί πλέον τον δικό της άριστα 
εξοπλισμένο χώρο στην Καλλιθέα, όπου εξασκεί Αισθητική κι όλες 
τις παραπάνω ενεργειακές τεχνικές.

MEKANO TRENDS PRODUCTS

Διεύθυνση: Θερμοπυλών 57, 10435, Αθήνα
Τηλ: 210 5222292 - 2105249478  Κιν: 6946413928
e-mail: mekano@otenet.gr

Τα ιδανικά αντικολλητικά  σκεύη μαγειρικής Trend Royal μαγειρεύουν 
με μοναδικό τρόπο.
Είναι πιστοποιημένα από τον Γερμανικό Οίκο TUV, GS και LGA που 
πιστοποιεί τον έλεγχο ποιότητας και ασφάλειας και έχει βραβευτεί με 
το «sehr gut»  (= πολύ καλά). Κατασκευάζονται με την πιο σύγχρονη 
τεχνολογία  από κράμα χυτού αλουμινίου, με επικάλυψη κεραμικού 
τιτανίου και κόκκους διαμαντιού, με ομοιόμορφη κατανομή της 
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*σκέψου
 οικολογικά

θερμότητας και με βάση πάχους 7 mm είναι ιδανικά και για τις πιο 
απαιτητικές νοικοκυρές. Τα σκεύη μας προσφέρουν τα παρακάτω:
Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.
Μικρότερο χρόνο μαγειρέματος λόγω του ότι κρατάνε την θερμότητα 
για αρκετό χρόνο.
Ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας σε όλο το σκεύος.
Μεγάλη αντοχή στην φθορά.
Έχουν ειδικά κατασκευασμένα χερούλια που αντέχουν σε θερμοκρασία 
260 βαθμών.
Με τα προϊόντα Trend Active εξοικονομείτε χρήματα
Το Μαγικό Πανί Trend Active:
Με τα πρωτοποριακά πανιά καθαρισμού Trend Active καθαρίζετε 
την κουζίνα, το μπάνιο, τα έπιπλα, τα τζάμια, τους καθρέπτες, 
το αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας ΜΟΝΟ ΝΕΡΟ, ΧΩΡΙΣ χημικά 
απορρυπαντικά!!!
Κατασκευασμένα  από 100% μίκραινες, εισχωρούν σε βάθος σε 
όλες τις επιφάνειες και τις καθαρίζουν τέλεια. Διατίθενται σε μεγάλη 
ποικιλία:
Πανί γενικής χρήσης,
Πανί τζαμιών (τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες),
Πανί αυτοκινήτου,
Πανί για γυαλιά, φακούς και CD,
Πανί προσώπου,
Πετσέτα  μαλλιών,
Σφουγγαράκι σώματος.
* Τα πανιά καθαρισμού Trend Active πλένονται στο πλυντήριο με 
απορρυπαντικό στους 90 βαθμούς χωρίς μαλακτικό και χλώριο. 
ΦΙΛΙΚΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΙ «ΚΤΗΜΑ ΦΟΥΓΚΑ»

Διεύθυνση: Κοινότητα Λουκά, 27069, Εφύρα Ν. Ηλείας
Τηλ: 2622093418   
website: www.ktimafuga.gr  e-mail: info@ktimafuga.gr   

Το μέλι «ΚΤΗΜΑ ΦΟΥΓΚΑ» είναι ένα από τα πρώτα πιστοποιημένα 
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βιολογικά Ελληνικά μέλια, άριστο σε ποιότητα και με ισορροπημένη 
γεύση. Αποτελείται από Βανίλια Ελάτης Μαινάλου και από 
επιλεγμένες ποικιλίες ανθόμελων. 
Έχει φιλτραριστεί ελάχιστα για να παραμείνουν σε αυτό ποσότητες 
γύρεως και να εμπλουτιστεί έτσι με βιταμίνες, μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία υψηλής διατροφικής αξίας. Δεν έχει υποστεί καμία 
θερμική επεξεργασία και διατηρεί έτσι αναλλοίωτα όλα τα θρεπτικά 
του συστατικά. 
Τα μελίσσια κρατούνται μακριά από περιοχές με συμβατικές 
καλλιέργειες και μεταφέρονται σε τοποθεσίες που παρέχουν 
συγκεκριμένες ανθοφορίες, πολύ προσεκτικά επιλεγμένες για την 
ποιότητά τους. 
Ο έλεγχος του προϊόντος και η πιστοποίησή του ως βιολογικό μέλι 
γίνεται από τον πιστοποιητικό οργανισμό ΒΙΟΕΛΛΑΣ.

MORPHOS

Διεύθυνση: Π. Ράλλη 33Α, 177 78, Ταύρος
Tηλ: (+30) 210 345 9090
Fax: (+30) 210 345 2444 
website: www.morphos.gr  e-mail: info@morphos.gr

Εμείς στην morphos, μια 100% Ελληνική οικογενειακή επιχείρηση, 
συνεχίζουμε να επιμένουμε να θέλουμε να παράγουμε Ελληνικά, 
χρησιμοποιώντας Ελληνικά υλικά, όπου αυτά υπάρχουν (δυστυχώς 
όχι πολλά).
Πέρα από αυτό, κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας, να συνεισφέρουμε 
με την δουλειά μας, όσο είναι δυνατόν στην δημιουργία ενός 
σταθερότερου και ασφαλέστερου οικονομικού περιβάλλοντος, 
ελεύθερου από εξαρτήσεις κάθε είδους. 
Θέλουμε και συμμετέχουμε ενεργά, στην διαμόρφωση ενός 
περιβάλλοντος, που θα' ναι ασφαλές και ελεύθερο από τοξίνες, 
μολύνσεις  και ερεθισμούς, ένα περιβάλλον που η οικογένεια μας θα 
έχει το περιθώριο να αναπνέει ελεύθερη, να ζει, να αναπτύσσεται και 
να χαίρεται, στα πλαίσια μιας συνειδητοποιημένης άνεσης.
Ένα περιβάλλον, που θα λαβαίνει σοβαρά υπ΄όψη του το συλλογικό 
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μας σπίτι, τον πλανήτη μας και θα του παρέχει όλες τις προυποθέσεις 
να υπάρχει και αύριο. 
Γι' αυτό φροντίζουμε, με όλη μας την δύναμη, από το να μην 
τυπώνουμε απερίσκεπτα έως να προσφέρουμε στους πελάτες μας 
προϊόντα που είναι  περιβαλλοντολογικά ορθά.
Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε υλικά αειφόρα και βιώσιμα, για 
να παράξουμε προϊόντα που θα τα απολαύσετε απροβλημάτιστα για 
χρόνια. Προϊόντα που δεν θα αποτελέσουν σκουπίδια μετά από λίγο 
καιρό. Γι' αυτό άλλωστε, έχοντας εμπιστοσύνη στην φύση των αγαθών 
που παράγουμε, προσφέρουμε 10 χρόνια εγγύηση.
Στα πλάισια αυτά ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΞΥΛΟ, για την κατασκευή 
των σκελετών των καναπέδων μας. Χρησιμοποιούμε ατσάλι STAL 37, 
το οποίο είναι ανακυκλώσιμο και επαναχρησιμοποιήσιμο. Πρέπει να 
σταματήσει άμεσα η χρήση ξύλου σε τομείς, που δεν φαίνεται και δεν 
ζητούνται οι ιδιότητές του.
Στις γεμίσεις των μαξιλαριών χρησιμοποιούμε πούπουλα χήνας, 
αντιαλεργικά επεξεργασμένα, και βισκόζη με SoftFeel, ένα νέο 
υλικό γέμισης μαξιλαριών απολύτως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ, που βασίζεται 
στο LATEX, το οποίο έχει υποστεί ειδική επεξεργασία για καλύτερη 
& ομαλότερη γέμιση. Δίνει μια καταπληκτική αίσθηση καθίσματος, 
ενώ συγχρόνως το μαξιλάρι γεμίζει πανέμορφα. Είναι απόλυτα 
αντιαλεργικό & εντελώς φιλικό με το περιβάλλον.

NATURA nrg
      
Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 2, 12132, Περιστέρι, Αθήνα
Τηλ: 210 5771293, 210 5771258
Fax: 210 5771259
e-mail: info@addiction.com.gr, natura@addiction.com.gr
website: www.naturanrg.gr 

Το πιο «πράσινο» και… healthy έντυπο πανελλαδικά δείχνει τον δρόμο 
για την eco και bio επανάσταση!
Η Natura nrg είναι μηνιαία free press εφημερίδα που εκδίδεται 
από την Publishing AD Diction από τον Οκτώβριο του 2009 και 
κυκλοφορεί σε τιράζ 60.000 φύλλων σε όλη την Ελλάδα και στην 
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Κύπρο. Σημεία διανομής της είναι επιλεγμένα φαρμακεία και 
εστιατόρια, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και υγιεινής 
διατροφής, σταθμοί metro, μουσεία, πολυσύχναστα σημεία της 
Αθήνας μέσω χειροδιανομής (όπως η πλατεία Κολωνακίου, η οδό 
Ερμού στο Σύνταγμα, το εμπορικό κέντρο Attica και το Θησείο) και 
άλλων πόλεων της Ελλάδας, περιβαλλοντικές οργανώσεις, δημόσιοι 
φορείς και οργανισμοί. Στόχος της εφημερίδας είναι να αποτελέσει 
την εγκυρότερη έκδοση για τις εξελίξεις στο χώρο της οικολογίας, 
της υγείας, της διατροφής και της ομορφιάς. 
Φιλοσοφία της είναι να σας «Εθίσει» στη Θετική Ενέργεια της 
Φύσης!

NATURAL HEALTH SCIENCE (NHS)
Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Εναλλακτικών Επιστημών

1) Έδρα - Κύρια Σχολή (Ιδιόκτητες Εγκαταστάσεις):
Διεύθυνση: Πανδρόσου 31,17564, Παλαιό Φάληρο
Τηλ: 2109837344, 2109825025, 2109849276
Fax: 2109849057 
2) A’ Παράρτημα: 
Διεύθυνση: Λεωφ. Αμφιθέας 78 & Ανδρομάχης 8, 17564, Παλαιό 
Φάληρο
Τηλ: 2109814502
Fax: 2109812991  
3) B’ Παράρτημα: 
Διεύθυνση: Χατζηαντωνίου 14 & Δ. Ράλλη, 15124, Μαρούσι
Τηλ: 2108028179
Fax: 2108028779
Ο Όμιλος Σχολών Εναλλακτικών Επαγγελμάτων ‘Natural Health 
Science’ ιδρύθηκε το 1992 με πρωτοβουλία Ομάδας Επιστημόνων 
με μακρά εμπειρία στην εφαρμογή και διδασκαλία των Εναλλακτικών 
θεραπειών. 
Η ‘Natural Health Science’ είναι ο Πρώτος ΟΜΙΛΟΣ ΣΧΟΛΩΝ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ που ικανοποιεί τις ανάγκες 
ενημέρωσης, εκπαίδευσης, διδασκαλίας και πρακτικής εφαρμογής 
των ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ και είναι η πρώτη Σχολή που 
εισήγαγε και καθιέρωσε τα ‘Εναλλακτικά’ στην Ελλάδα. Αρχικά ήταν 
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μια πρωτοποριακή και ιδιαίτερη πρωτοβουλία, καθώς οι Εναλλακτικές 
Επιστήμες ήταν περιορισμένα γνωστές και αντιμετωπίζονταν με 
σκεπτικισμό.
Ο προσωπικός τρόπος προσέγγισης των σπουδαστών μας, η 
σταδιακή συνειδητοποίηση για στροφή σε πιο φυσικούς και ολιστικούς 
τρόπους θεραπείας και η υπευθυνότητα και ο σεβασμός που εμπνέει 
το όνομα της ‘Natural Health Science’ με την πάροδο των ετών, μας 
έχουν κάνει γνωστούς στο χώρο των Εναλλακτικών Επιστημών.
Στα πρώτα της βήματα  η ‘Natural Health Science’  ξεκίνησε με 3 μόνο 
ειδικότητες και μετρούσε μόλις 35 σπουδαστές. Σήμερα, ύστερα από 
16 χρόνια λειτουργίας, ο Όμιλος προσφέρει πάνω από 55 ειδικότητες, 
συνεργάζεται με περισσότερους από 45 καθηγητές και έχει ετησίως  
800-850 σπουδαστές.  

ΟΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διεύθυνση: Χαρ. Τρικούπη 24, 10679, Αθήνα
Τηλ: 2103614111   Fax: 2103614111
website: www.kannabishop.com
e-mail: mail@kannabishop.com  

Η ΟΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ, θέλοντας να ξαναφέρει στην καθημερινή μας 
ζωή προϊόντα φιλικά προς τη φύση και τον άνθρωπο, παρουσιάζει 
μία ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση σε είδη ένδυσης, αξεσουάρ 
και καλλυντικών. 
Στα προϊόντα της περιλαμβάνονται: α) Βιολογικά πιστοποιημένα ρούχα 
και εσώρουχα (ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, βρεφικά), β) Βιολογικά 
πιστοποιημένα καλλυντικά, γ) Οικολογικά (φιλικά στο περιβάλλον) 
ρούχα, τσάντες και αξεσουάρ. 
Η ΟΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ συνεργάζεται με ευρωπαϊκες εταιρείες που 
«δημιουργούν» – με περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία – 
ποιοτικά προϊόντα από φυσικές πρώτες ύλες (βαμβάκι, κάνναβη, λινό, 
μαλλί, μετάξι, κ.α.) προερχόμενες κυρίως από την βιολογική γεωργία 
– κτηνοτροφία, και ακολουθούν πάντα ήπιες τεχνικές επεξεργασίας 
και βαφής. 
Η ΟΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ, έχοντας πολλές και διαφορετικές προτάσεις 
σε φυσικά προϊόντα, βρίσκεται σε αναζήτηση συνεργατών για την 
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προώθησή τους στην ελληνική αγορά.  
Δραστηριότητες: Εισαγωγή και χονδρική διάθεση
Προϊόντα: Ρούχα & Εσώρουχα (ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, 
βρεφικά), Τσάντες & Αξεσουάρ, Καλλυντικά

ORIENTAL MEDICINE & SHIATSU TRAINING CENTRE

Διεύθυνση: Eρμού 86, Πλατεία Mοναστηρακίου, Aθήνα 10554
Tηλ/fax: 2106440023
website: www.shiatsu.gr  e-mail: info@shiatsu.gr

Yπηρεσίες: Σχολή Συμπληρωματικής και Eναλλακτικής 
Θεραπευτικής. 
Eπαγγελματική Eκπαίδευση • Σεμινάρια & Mαθήματα • Θεραπευτική 
Άσκηση • Aτομικές Συνεδρίες
Το Oriental Medicine and Shiatsu Training Centre (Om) είναι σχολή 
που ειδικεύεται στην εκπαίδευση φυσικών μεθόδων θεραπείας. Οι 
ειδικότητες που διδάσκονται στηρίζονται κυρίως στην παραδοσιακη 
ανατολική ιατρική και περιλαμβάνουν σιάτσου, βελονισμό, 
παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, sotai, tuina, μοξαθεραπεία, ταΐτσί, 
τσικούνγκ κ.ά. 
H Σχολή ειδικεύεται και στην εκπαίδευση διαφόρων άλλων μεθόδων 
θεραπείας και μάλαξης όπως ολιστικό θεραπευτικό μασάζ, thai 
massage, λεμφικό, αρωματοθεραπεία, φυσική αισθητική, rebirthing 
κ.ά.
Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1994 από την Ιλάειρα Μπουρατίνου.
Το όραμα της Σχολής είναι να προσφέρει ένα επαγγελµατικό εφόδιο 
υψηλής στάθμης, παρέχοντας στους υποψήφιους θεραπευτές 
ολοκληρωμένη γνώση της σχετικής θεωρίας και πρακτικής.
English speaking practitioners and courses available. For information 
in English please contact +306944796945

ORGANIC LIFE - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ

Διεύθυνση: Ελαιών 178, 13231, Πετρούπολη 
Τηλ: 2105027737    Fax: 2105027724
website: www.organiclife.gr  e-mail: info@organiclife.gr    

Ο
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Ο ετήσιος οδηγός βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών 
organic life, αποτελεί αναμφίβολα τη ναυαρχίδα των εντύπων του 
χώρου μας. Εργαλείο στα χέρια του επαγγελματία, αλλά και πυξίδα 
σε αυτά του καταναλωτή, έρχεται και φέτος να ενημερώσει για την 
αγορά των βιολογικών στην Ελλάδα.
•Τουλάχιστον 40.000 αντίτυπα !!
Ακολουθώντας τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς, ο οδηγός Organic 
Life κυκλοφορεί σε τουλάχιστον 40.000 πραγματικά αντίτυπα. 

•Free Press
Διανέμεται εντελώς δωρεάν από τις μεγαλύτερες εκθέσεις του χώρου, 
λαϊκές αγορές & καταστήματα πώλησης βιολογικών προϊόντων, καθώς 
επίσης και από επιλεγμένα φαρμακεία ομοιοπαθητικής. 
•Πανελλαδικά και στα περίπτερα μαζί με δώρο !!
Στη προσπάθεια μας ο οδηγός να απευθυνθεί σε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη μερίδα καταναλωτών, κυκλοφορεί πανελλαδικά και στα 
περίπτερα μαζί με ένα δώρο. 

•Δωρεάν διανομή από ΜΕΤΡΟ & ΗΣΑΠ.
Ένα στοίχημα το οποίο καλείται να κερδίσει ο οδηγός, είναι να 
καταφέρει να «ανοίξει» την αγορά. Έτσι, διανέμεται εντελώς δωρεάν 
και από σταθμούς του ΜΕΤΡΟ και του ΗΣΑΠ. 

•Ο organic life στο internet !!!
Ο οδηγός δηλώνει δυναμικά παρόν και στο διαδίκτυο. Στα πλαίσια 
της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας, από τον Ιανουάριο του 
2010 η σελίδα θα ανανεωθεί. Πληκτρολογήστε www.organiclife.gr και 
σερφάρετε σε έναν κόσμο… βιολογικό !!!

•Μικρά νέα και… συμβουλές.
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο στήσιμο του οδηγού. Κάθε σελίδα του 
οδηγού περιλαμβάνει χρήσιμες συμβουλές και μικρά νέα. 
Organic Life. Ενας οδηγός, όλη η αγορά !!!!
Online στο… www.organiclife.gr  
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ GO NATURAL

Διεύθυνση: Λ.Συγγρού 37, 11743, Αθήνα
Τηλ: 2109221651  Fax: 2109224622
website: www.gonatural.gr  e-mail: info@gonatural.gr    

Το go natural εκφράζει την πιο σύγχρονη παγκόσμια τάση το “green 
lifestyle”. Με το σύνθημα «ζούμε φυσικά – ζούμε καλύτερα» προτείνει 
έναν καλύτερο, απλούστερο και πιο ποιοτικό τρόπο ζωής. 
Μέσα από ένα δυναμικό δίκτυο επιστημονικών συνεργατών και 
επώνυμων αρθρογράφων, καλύπτει μεγάλη ποικιλία θεμάτων 
καθιστώντας το κοινό ενήμερο με τον πιο αξιόπιστο τρόπο. 
Ειδικά για τους φίλους του έχει δημιουργήσει  το “go natural club”, 
για τους οποίους εξασφαλίζει  ειδικές πρόσφορες και προνομιακές 
εκπτώσεις σε επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες, συμμετοχές σε 
εκδρομές, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες για υιοθεσία χώρων πρασίνου 
σε αστικά κέντρα, ανακύκλωσης κ.α.
Το go natural είναι το πρώτο ελληνικό περιοδικό που έμπρακτα 
προστατεύει το περιβάλλον. 
Από την πρώτη μέρα τής κυκλοφορίας του έχει ενταχθεί στο διεθνές 
πρόγραμμα εξουδετέρωσης ρύπων, προστατεύοντας το κλίμα 
σύμφωνα με τους όρους του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 
Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με το WWF Ελλάς  προωθεί την 
καμπάνια «Πρεσβευτές Καλού Κλίματος». 
 Η καμπάνια πληροφορεί για την αλλαγή του κλίματος, η οποία γίνεται 
όλο και πιο φανερή στη σημερινή μας ζωή, καλώντας όλους μας σε 
ενέργειες φιλικές προς το περιβάλλον. 
Με μήνυμα, λοιπόν, «αλλαγή των καθημερινών μας συνηθειών» 
πιστεύουμε ότι το πρόβλημα μπορεί να απαλυνθεί. 
Κυκλοφορεί πανελλαδικά κάθε μήνα στα περίπτερα και σε 160 
εναλλακτικά σημεία διανομής. 

Π
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ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ (GREEN PLANET)

Διεύθυνση: Βουλής 16 (3ος όροφος), 10563, Αθήνα
Τηλ: 2103210283   Κιν.: 6977360912   Fax: 2103210283
website: www.prasinosplanitis.gr
e-mail:  info@prasinosplanitis.gr    

Ο Πράσινος Πλανήτης δημιουργήθηκε το 2008 με στόχο να εισάγει 
στην ελληνική αγορά πράσινα & ηθικά προϊόντα. 
Η γκάμα προϊόντων που διαθέτει σήμερα περιλαμβάνει, αλλά 
δεν περιορίζεται σε, τσάντες & αξεσουάρ κατασκευασμένα από 
ανακυκλωμένες συσκευασίες απορρυπαντικών, δώρα από 
εργοστασιακά ή καταναλωτικά απορρίμματα (pre or post consumer 
waste), σημειωματάρια & όργανα γραφής από ανακυκλωμένο 
πλαστικό και λάστιχα αυτοκινήτων, 100% ανακυκλωμένο, χειροποίητο, 
χαρτί που ανθίζει και πολλά άλλα. Μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα 
μας σε επιλεγμένα καταστήματα ή να επισκεφθείτε την έκθεσή μας 
(με ραντεβού). 
Επιπλέον ο Πράσινος Πλανήτης διαθέτει μία μεγάλη γκάμα 
ανακυκλωμένων και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων που 
μπορούν να προσωποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες σας.     

PRINT ALL Ε.Π.Ε.
Οικολογικές εκτυπώσεις

Διεύθυνση: Ευμολπιδών 28Α, 11854 Κεραμεικός
Τηλ: 2103845344  Fax: 2103807253
website: www.printall.gr, www.marbleguide.com,  
www.dapedofair.gr, www.ecolife.gr
e-mail: info@printall.gr 
Γραφικές τέχνες (προσπέκτους, logo, εκτυπώσεις κτλ), δημιουργία 
web sites, ανάπτυξη multimedia CD-ROM, διοργάνωση εκθέσεων
Η φιλοσοφία μας κινείται παράλληλα με την δημιουργία των νέων 
αναγκών της αγοράς, τροφοδοτούμενη από την εξέλιξη της υψηλής 
τεχνολογίας.
Μπορούμε να καλύψουμε από την πιο απλή ζήτηση (κάρτες, 
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επιστολόχαρτα, εκτυπώσεις), μέχρι την πιο πολύπλοκη (sites σε 
Flash & Shockwave, interactive multimedia CD-ROM περιέχοντας 
3D και animation).

RAINBOW GREECE Α.Ε. - ΠΑΥΛΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ

Διεύθυνση: Εθνικής Ανιστάσεως 213 - 215, 16122, Καισαριανή, 
Αθήνα
Τηλ: 2107248444  Fax: 2107258777
website: www.rainbowgreece.gr  e-mail: info@rainbowgreece.gr     
H εταιρεία Rexair και το προϊόν μας το Rainbow, το οποίο 
κατασκευάζεται στην Αμερική, διανύουν από το 1936 μια επιτυχημένη 
πορεία στην παγκόσμια αγορά.
 Με service μοναδικής υπεροχής και άψογη εξυπηρέτηση πελατών 
λειτουργούμε εδώ και 20 χρόνια στην Ελλάδα. 
Το επαναστατικό Rainbow παγιδεύει την οικιακή βρωμιά και την 
αιωρούμενη σκόνη στον κάδο του νερού και σας προσκαλεί να 
ανακαλύψετε το μυστικό για ένα αναζωογονητικά καθαρότερο σπίτι 
και ένα πραγματικά υγιεινό οικιακό περιβάλλον . Ελάτε στην εταιρεία 
μας να σας ενημερώσουμε για την «Ευκαιρία Rainbow» . Κάνουμε 
προσλήψεις όλο το χρόνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ! 

“SHAKTI  MAT”  ΤΟ ΙΝΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ  ΜΕ ΤΑ ΚΑΡΦΙΑ

Τηλ: 697 984 1592
website: www.shaktiglobal.com/gr
e-mail: shaktigreece@yahoo.com

Μια βεδική παράδοση που χρονολογεί 5,000 χρονών. Η πρακτική 
της επίτευξης τέλειας ισορροπίας του σώματος, σκέψης και 
πνεύματος.
Shakti Mat Είναι χρήσιμο Για:
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-Πόνος στον αυχένα και πλάτη
- Μυϊκή τάση,
- Άγχος, ένταση
- Αϋπνία
-Ταχύτερη αποκατάσταση μετά από άσκηση
-Διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος
 100% ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ  ΒΑΜΒΑΚΙ
“ECO” MAT,  ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΕΣ  ΑΙΧΜΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Σακελλαρίδη 3, 11253, Αθήνα
Τηλ: 2108614659
Κιν.: 6945263929, 6972213192, 6937202253
Fax: 2108616970
website: www.sybilaa.blogspot.com
e-mail: sybilaat@otenet.gr   

Ο ΣΥ.ΒA.A. ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την ίδρυση, οργάνωση και 
λειτουργία Αγορών Βιοκαλλιεργητών που επιτρέπουν την απευθείας 
διάθεση βιολογικών προϊόντων από τους παραγωγούς στους 
καταναλωτές. 
Ο Σύλλογος δραστηριοποιείται σε  είκοσι Δήμους της Αττικής 
και  αριθμεί περισσότερα από εκατό μέλη από όλη την Ελλάδα, 
εξυπηρετώντας περισσότερους από δέκα χιλιάδες καταναλωτές.
Στις αγορές συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο βιοκαλλιεργητές 
διαθέτοντας τα ιδιοπαραγόμενα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα 
τους, όπως νωπά φρούτα και λαχανικά, αυγά, ελαιόλαδο, κρασί, 
μεταποιημένα προϊόντα και βότανα. 
Συνεργαζόμαστε με την Ένωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας 
Ελλάδας, το Σύνδεσμo Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας, το Σύλλογο 
Δήμητρα,  το Σύλλογο Βιοκαλλιεργητών Λαϊκών Αγορών Κρήτης και 
τους Βιοκαλλιεργητές της Αριδαίας Πέλλας, που λειτουργούν Αγορές 
Βιοκαλλιεργητών στις περιφέρειές τους. 



70

Σ

ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ 

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 141, Μαρούσι
Τηλ: 210-8065560 e-mail: info@stoprasinospiti.gr
Website: www.stoprasinospiti.gr

Δουλειά μας είναι η σωστή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση σας.
Ασχολούμαστε με την αναβάθμιση του χώρου σας, με πιστοποιημένα 
προϊόντα και άρτιες συνεργασίες με τους καλύτερους κατασκευαστές 
της αγοράς. 
Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε φωτοβολταϊκά και ηλιοθερμικά 
συστήματα, κουφώματα κ υαλοπετάσματα αλουμινίου, πόρτες 
ασφαλείας και εσωτερικές πόρτες, πόμολα και αξεσουάρ,χειροποίητο 
ξύλινο δάπεδο, laminate.
Με ποιότητα και με μεγάλη επιλογή προϊόντων, είμαστε προσιτοί και 
ανταγωνιστικοί στις τιμές μας.

ΣΩMATEIO BOWTECH ΕΛΛΑΔΑΣ

Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Αντωνίου
Τηλ.: 2106015688  Φαξ:  2106723211
website: www.bowtech.com.gr  e-mail: anima-soma@hol.gr 

To ΣΩΜΑΤΕΙΟ BOWTECH ΕΛΛΑΔΑΣ είναι ο φορέας που έχει 
αναλάβει τη διάδοση της διδασκαλίας του Βοwtech στην Ελλάδα.
Το Σωματείο συστεγάζεται με το Κέντρο Bowtech Eλλάδας, το οποίο 
σε συνεργασία με το σωματείο δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση 
στο Bowtech, παρέχοντας σεμινάρια όλων των επιπέδων, καθώς 
και τα συμπληρωματικά μαθήματα (Ανατομία, Φυσιολογία, Πρώτες 
Βοήθειες, 
Συμβουλευτική, Δεοντολογία) που είναι απαραίτητα για την απόκτηση 
του διπλώματος της Ακαδημίας Bowen Αυστραλίας.
Από τo ΣΩΜΑΤΕΙΟ BOWTECH ΕΛΛΑΔΑΣ και την ιστοσελίδα 
του www.bowtech.com.gr οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν 
πληροφορίες για ειδικευμένους θεραπευτές, εκθέσεις, δημοσιευμένα 
άρθρα και εκδηλώσεις του Σωματείου. 
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«THE EARTH COLLECTION» - ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΠΕ

Κεντρική Διάθεση: Οικονομίδου 4 (Ισόγειο), 15126, Μαρούσι
Διευθύνσεις καταστημάτων: www.theearthcollection.com 
Τηλ: 2108056491  Fax: 2108056492
website: www.theearthcollection.com
e-mail: info@theearthcollection.gr

Από το 1993 η «Τhe Earth Collection»  σχεδιάζει ρούχα και αξεσουάρ 
με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Γυναικεία, Ανδρικά, Παιδικά, Αξεσουάρ & Κοσμήματα.
Κατασκευασμένα με 100% φυσικά ή ανακυκλωμένα υλικά.
Βαμβάκι, μετάξι, λινό κλπ με κουμπιά από καρύδα, μπαμπού, κογχύλια 
ή corozo nut.
Οι ετικέτες και οι συσκευασίες είναι φτιαγμένες από ανακυκλωμένο 
χαρτί, τα μελάνια είναι βάσεως νερού.
Χρησιμοποιούμε ελβετικές οικολογικές βαφές που δεν περιέχουν 
επιβλαβή βαριά μέταλλα.
Καθαρίζουμε & ανακυκλώνουμε τα απόβλητα της παραγωγής.
Οι συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια μας είναι πάντα κοινωνικά 
υπεύθυνες, νόμιμες και ασφαλής.
Πιστοποίηση ECO FLOWER για τα βαμβακερά μας - ο πιο αυστηρός 
φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα.
Σε περισσότερα από 600  σημεία πώλησης παγκοσμίως.

ΤRΙΜ Α.Ε. ΕΙΔΙΚέΣ ΕΚΔόΣΕΙΣ ENERGY WORLD

Διεύθυνση: Γριβογιώργου 5, 11528, Ιλίσια
Τηλ: 2107240510, Fax: 2107249473
website: www.gasandelectricity.gr
e-mail: info@gasandelectricity.gr   

Το «ENERGY WORLD» είναι ένα διμηνιαίο περιοδικό για τον 
ενεργειακό τομέα και το περιβάλλον στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο 
κόσμο. Αποτελεί ένα έγκυρο «βήμα» ενημέρωσης για όλα τα θέματα 
της επικαιρότητας και εγγυάται την πλήρη και εμπεριστατωμένη 
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πληροφόρηση, με ευρεία θεματολογία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. 
Παρακολουθεί και καταγράφει όλες τις εξελίξεις σε μια περίοδο που 
οι αλλαγές είναι ραγδαίες. 
Σημαντικές προκλήσεις για εμάς αποτελούν οι νέες τεχνολογίες, η 
προστασία του περιβάλλοντος, ο ανταγωνισμός, η απελευθέρωση 
των αγορών, οι νέες επενδύσεις, η ιδιωτική πρωτοβουλία μαζί με την 
ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, την ενίσχυση 
των διασυνδέσεων.
το περιοδικό πωλείται σε επιλεγμένα σημεία διανομής τύπου.

ΥΓΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 28 & Πατησίων, 10682, Αθήνα
Τηλ.: 2113001700
website: www.oikologoi.gr
e-mail: oikologoielladas@yahoo.gr     

ΥΙΟΙ ΕΜΜ. ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ Ο.Ε.

Διεύθυνση: Βώρροι, 70200, Ηρακλείου Κρήτης
Τηλ: 2892091395  Fax: 2892091078
website: www.oliveoil-kreta.com
e-mail: info@oliveoil-kreta.com   

Η οικογένεια Πρωτογεράκη ασχολείται με την παραγωγή  ελαιολάδου  
από το 1930. O σεβασμός στην κρητική διατροφική παράδοση, 
και η αφοσίωση στον καρπό του ελαιόδεντρου  δημιούργησαν  το 
ελαιόλαδο  ΛΙΟΚΑΡΠΙ. 
Το σύγχρονο ελαιοτριβείο της εταιρείας που βρίσκεται δίπλα στο λόφο 
της Φαιστού στο χωριό Βώρρους Ηρακλείου Κρήτης, επιτρέπει την 
παραγωγή και τον διαχωρισμό εξαιρετικών παρθένων προϊόντων 
υψηλών προδιαγραφών, καθώς επίσης και την διατήρηση όλων των 
φυσικών τους  ιδιοτήτων. 
Ο Ελαιόκαρπος προέρχεται, από οικογενειακούς ελαιώνες βιολογικής 

Υ
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ή   συμβατικής  καλλιέργειας.
Η εταιρία εφαρμόζει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας τροφίμων 
ISO 22000 (αριθ. πιστοποιητικού MC/12105). Τα βιολογικά προϊόντα 
πιστοποιούνται  από διαπιστευμένο φορέα (αριθ. πιστοποιητικού 
A-482491/E6) στα διάφορα στάδια  μεταποίησης, αποθήκευσης και 
τυποποίησης τους. 
Τα προϊόντα της εταιρίας έχουν αποσπάσει βραβεία  σε διάφορους 
εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς ,πολλά  αφιερώματα στον τύπο, 
καθώς και πολύ καλές κριτικές από  ειδικούς σε θέματα ποιότητας 
και γευσιγνωσίας.    
Το βιολογικό και το συμβατικό ελαιόλαδο ΛΙΟΚΑΡΠΙ διατίθενται σε όλα 
τα μεγέθη γυάλινων φιαλών και μεταλλικών δοχείων. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την εταιρία και τα προϊόντα, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα   www.oliveoil-kreta.com

FENG SHUI ART

Υπεύθυνος: Ελυθεράκης Παναγιωτης
Διεύθυνση: Καρακουλουξή 82, 18450, Νίκαια
Τηλ.: 2104254445   Fax: 2104254446
website: www.fengshuiart.gr  e-mail: info@fengshuiart.gr   

Προφίλ: Η αρχαία τέχνη του feng-shui εφαρμόζεται στην Κίνα εδώ και 
αιώνες. Ως επιστήμη περιλαμβάνει γεωγραφία, γεωλογία, αστρολογία, 
μαθηματικά και ροή κοσμικής ενέργειας.
 Σαν ένα είδος φυσιογνωμικής του σπιτιού, όπου εκτιμούνται τα φυσικά 
χαρακτηριστικά και οι ενέργειες ενός χώρου, για να ξεκαθαρίσουμε 
ποία θα είναι τα αποτελέσματα στους διαμένοντες σε σχέση με την 
συμβατότητα τους, την καριέρα τους, την προσωπική τους τύχη, την 
υγεία και τις σχέσεις  μεταξύ τους.
Εμείς διαθέτουμε συμβούλους feng-shui απόφοιτους Ανώτατων 
Σχολών Καλών Τεχνών και interior design. Επισκεπτόμαστε το χώρο 
σας και σε συνεργασία με εσάς, σεβόμενοι το γούστο σας, και  την 
λειτουργικότητα του σπιτιού, η της επιχείρησης σας εφαρμόζουμε τις 
αρχές του feng-shui  για σας.
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Δραστηριότητες: Feng Shui  ζωγραφική, διακόσμηση, εναλλακτικές 
θεραπείες (ανθοιάματα, reiki crative heling).

FOREVER LIVING PRODUCTS 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Ανεξάρτρητοι Συνεργάτες: 
Δαφερέρας Αθανάσιος,
Πολισμάκ Χρήστος,
Γεωργαθανασόπουλος Οδυσσέας,
Κολέτσας Θεόφιλος.

Διεύθυνση: Καλλιθέα
Τηλ: 2114018897, 6949988599, Fax: 2114018897
e-mail: info@healthwithaloe.gr
website: www.healthwithaloe.gr , www.myflpbiz.com/hellohealth , 
www.myflpbiz.com/aloethkol 

Προϊόντα: Υγείας-Ευεξίας και Ομορφιάς με βάση την Αλόη Βέρα.
Προφίλ: Η Forever Living Products είναι ο μεγαλύτερος Καλλιεργητής, 
Παραγωγός και Διανομέας Αλόης Βέρα και Προϊόντων Υγείας και 
Ομορφιάς και Μέλισσας στον κόσμο. Έχοντας ιδρυθεί το 1978, η 
Εταιρεία έχει αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην παραγωγή προϊόντων 
που βοηθούν τους ανθρώπους. Αναζητά άριστες πηγές της φύσης, με 
σκοπό να κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται και να δείχνει υπέροχα. 
Αντί να προσθέτει λίγες σταγόνες Αλόης Βέρα στα προϊόντα της, 
ξεκινά με φρέσκια, δραστική Αλόη Βέρα και μετά προσθέτει, την 
αναγκαία ποσότητα από άλλα συστατικά για να δημιουργήσει μια 
μεγάλη ποικιλία από προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Αυτό που 
βρίσκεται σε μεγαλύτερη ποσότητα στα προϊόντα της, είναι το 100% 
Σταθεροποιημένο ζελέ Αλόης Βέρα. 
Από τα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στο 
Scottsdale στην Αριζόνα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Rex 
Maughan, διευθύνει τις δραστηριότητες της εταιρείας σε παγκόσμια 
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κλίμακα. Πάνω από 11 εκατομμύρια συνεργάτες απολαμβάνουν την 
υποστήριξη και την αφοσίωση της εταιρείας, που τους οδηγεί σε μια 
υγιέστερη και οικονομικά ανεξάρτητη ζωή. 
H Forever Living Products Hellas-Cyprus βρίσκεται κοντά σε κάθε 
ένα από εμάς που ενδιαφέρεται για προϊόντα φυσικών πηγών και 
συμπληρωμάτων διατροφής αλλά και για μια επαγγελματική ευκαιρία, 
ένα άλλο τρόπο ζωής!  Εκμεταλλεύσου την ευκαιρία!  Η τροφή σου 
είναι ο εαυτός σου.     

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:  M.L.M. ειλικρινές Πολυεπίπεδο marketing 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Ευεξίας, Συμπληρώματα Διατροφής, Βιολογικά, Φυτικά 
καλλυντικά κ.λ.π.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Σε όλο τον πλανήτη 

FOURLIS TRADE S.A. 

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 340, 15451, Ν. Ψυχικό
Τηλ: 210 62 93 000  Fax:  210 67 73 709
website: www.fourlistrade.gr  e-mail: info@fourlistrade.gr

Η εταιρεία FOURLIS ξεκίνησε την δραστηριότητα της στην ελληνική 
αγορά πριν από 60 χρόνια με την παραγωγή και την εμπορία των 
απορροφητήρων FOURLIS. 
Η εταιρεία FOURLIS TRADE ιδρύθηκε το 2000 και σήμερα είναι 
μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες εμπορίας ηλεκτρικών 
συσκευών στην ελληνική αγορά.
Η FOURLIS TRADE AEBE είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των 
μεγάλων και επώνυμων μαρκών GENERAL ELECTRIC, LIEBHERR, 
KORTING, ενώ συνεχίζει να εμπορεύεται τους απορροφητήρες 
FOURLIS. 
Το εμπορικό δίκτυο της εταιρίας περιλαμβάνει συνεργασίες με 
περισσότερους από 500 πελάτες, επεκτείνεται σ’ όλη την Ελλάδα, και 
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αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα δίκτυα του κλάδου 
πώλησης ηλεκτρικών συσκευών.
 Παράλληλα, έχει αναπτύξει ένα από τα αρτιότερα τμήματα service 
στον κλάδο, μέσω της εταιρίας SERVICE ONE AE, και είναι σε 
θέση να επέμβει ταχύτατα και αποτελεσματικά σε όλη την έκταση 
του δικτύου της.
Η άρτια εξυπηρέτηση των πελατών, σε συνδυασμό με την υψηλή 
ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά, έχουν καταστήσει 
το όνομα FOURLIS συνώνυμο της ποιότητας και της συνέπειας, 
οδηγώντας έτσι την εταιρεία στις πρώτες θέσεις της προτίμησης του 
καταναλωτικού κοινού.
Τα τελευταία χρόνια η FOURLIS TRADE, λειτουργώντας με 
κοινωνική υπευθυνότητα και σεβασμό στον καταναλωτή αλλά και στο 
περιβάλλον, παρέχει  οικολογικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Οι 
ηλεκτρικές συσκευές GENERAL ELECTRIC, LIEBHERR, KORTING 
& FOURLIS συνδυάζουν την χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση 
με την χρήση υλικών κατασκευής φιλικών προς το περιβάλλον. Με 
τον τρόπο αυτό προστατεύουν ολόκληρο τον πλανήτη με την χρήση 
λιγότερης δυνατής ενέργειας.

FREE SUNDAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Διεύθυνση: Αττικής 55, 15235, Βριλήσσια
Τηλ: 2108776400  Fax: 2106898199
website: www.freesunday.gr  

Η κυκλοφορία της Free Sunday ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου 2008. 
Πρόκειται για την πρώτη δωρεάν διανεμόμενη κυριακάτικη εφημερίδα 
στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.  Το τιράζ της Free Sunday αυξήθηκε 
από τον Φεβρουάριο του 2010 στις 230.000 φύλλα. Έτσι έρχεται 
πρώτη, με μεγάλη διαφορά, από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του 
περιπτέρου. 
Στο διάστημα Μάρτιος 2009 – Μάρτιος 2010 η πανελλαδική 
κυκλοφορία της Free Sunday αυξήθηκε από 200.000 σε 230.000 
φύλλα ενώ η πανελλαδική κυκλοφορία της μεγαλύτερης εφημερίδας 
του περιπτέρου υποχώρησε από τις 210.000 στις 170.000 φύλλα και 

Φ



77

Ευρετήριο 2011

της δεύτερης μεγαλύτερης από τις 200.000 στις 155.000 φύλλα. Ολες 
οι άλλες μεγάλες εφημερίδες του περιπτέρου έχουν μέση πανελλαδική 
κυκλοφορία κατώτερη των 135.000 φύλλων. 

FRY’S VEGETARIAN

Διεύθυνση: Δάφνης 31Α, Π. Ψυχικό
Τηλ: 2106728051  Fax: 2106728051 Κιν.: 6932758425 
website: www.frys.gr 
e-mail: kaloniko@hotmail.com  

Έτοιμα χορτοφαγικά προϊόντα (κοτόπουλο, σνίτσελ, μπιφτέκι, παριζάκι, 
λουκάνικο, hot dogs) που παρασκευάζονται από μη-μεταλλαγμένη 
σόγια, σιτάρι και μπαχαρικά, χωρίς κρέας, αυγό και γαλακτοκομικά, 
χωρίς γενετικά τροποποιημένα συστατικά, χωρίς χοληστερίνη, 
χωρίς τεχνητά χρωστικά, χωρίς πρόσθετα συντηρητικά, χωρίς 
υδρογονωμένα λίπη, χωρίς τρανς λιπαρά, διατηρώντας ταυτόχρονα 
όλη τη γεύση του.

HΟUSE OF LIGHT -  AΛέΞΑΝΔΡΟΣ PFAFF 

Διεύθυνση: Κύπρου 48, 15235 Βριλήσσια (10λεπτά από Μετρό 
Δουκ. Πλακεντίας)
Τηλ: 210 5616300 / 6934 777489 / 6938 141330
website: www.house-of-light.gr
e-mail: info@house-of-light.gr / pfaff@house-of-light.gr / mariaaggeli@
house-of-light.gr 

Προϊόντα: HΟUSE of LIGHT, ο χώρος της ΣΥΝΘΕΣΗΣ για γνώση 
εαυτού & πνευματική πρόοδο, εναλλακτικές θεραπείες, Usui Reiki, 
Angelic Reiki, Pleiadian Lightwork, Μαθήματα Ανάληψης, διαλογισμό, 
ολιστική υγεία & διατροφή, spiritual counseling, δημιουργικά 
εργαστήρια & ολιστική εκπαίδευση, πνευματικές ασκήσεις σώματος, 
ραδιαισθησία-γεωπαθολογία, φεστιβάλ WESAK, εναλλακτικές 
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διακοπές, CDs/mp3s, δωρεάν mp3 downloads, προϊόντα από 
κρυσταλλικό Άλας Ιμαλαΐων.
Ολιστική προσέγγιση για ισορροπία/υγεία σε όλα τα επίπεδα & 
ολοκληρωμένη πνευματική πρόοδο. 
Συνεργασία με το φορέα η  σ π ε ί ρ α (www.thespiral.gr), ολιστική 
εκπαίδευση, ανθρώπινες αξίες, δια βίου μάθηση.   

ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ - ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ-ΓΟΥΝΑΡΗΣ-ΜΗΤΑΚΗΣ
Τούβλα-Κεραμίδια

Διεύθυνση: Βασιλικό Ευβοίας, 34002
Τηλ: 22210 55080,1,2  Fax: 22210 53248
website: www.xalkis-sa.com

Η ΧΑΛΚΙΣ ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ-ΓΟΥΝΑΡΗΣ-ΜΗΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε., 
μία από τις πρωτοπόρες βιομηχανίες κεραμοποιίας, με σταθερό 
προσανατολισμό στην παραγωγή δομικών στοιχείων ιδανικών για 
την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης προβάλει 
την θερμοσυσσώρρευση ως καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη 
του σκοπού αυτού.
Με τη χρήση δομικών στοιχείων από πηλό πυκνότητας μεγαλύτερης 
των 1000 kg/m³, πάχους από 25 έως 30 cm στο εξωτερικό κέλυφος 
των κτιρίων, επιτυγχάνεται 30-60% οικονομία στα καύσιμα θέρμανσης 
και ψύξης σε σύγκριση με κτίρια που έχουν επαρκή θερμομόνωση 
αλλά δεν έχουν θερμοσυσσωρευτική ικανότητα.  
Τα δομικά στο ιχε ία  OIKOBLOCK -  ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 
παρουσιάζουν: 
Αντοχή στο χρόνο και επομένως μεγάλη διάρκεια ζωής 
Πολύ μεγάλη θερμοσυσσωρευτική και ηχομονωτική ικανότητα, 
αντίστοιχη της μάζας του πηλού 
Εξαιρετική αντισεισμική συμπεριφορά, καθώς συνιστούν μονή 
τοιχοποιία, η οποία διπλασιάζει την αντοχή του σκελετού από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Υψηλή αντοχή σε πυρκαγιά με διατήρηση 
στατικής ικανότητας πλέον των 300 min, χωρίς την παραγωγή 
δηλητηριωδών αερίων. Εξισορρόπηση της υγρασίας του χώρου με 
διατήρηση της ποιότητας του εσωτερικού κλίματος     
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ΧEΡΜΑΠΑΛAΪΦ ΑΝΕΞAΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓAΤΗΣ

1) Στέλλα Σταυριανού
Τηλ: +30 213.0380846 
Κιν: +30 6932.917123
Skype: stella.stavrianou

2) Γιάννης Αποστολίδης
Τηλ.: +30 2118508800
Κιν: +30 6944333369
Skype.:  ioannis.apostolidis

3) Καραΐσκου Χαρούλα
Τηλ.:  +30 2102843045
Κιν: +30 6076673873

4) Μαρσέλου Εφροσύνη
Τηλ.:   +30 2102841974
Κιν:  +30 6975724330

5) Γεραμάνης Βασίλης
Κιν:  +30 6951925637

website:  www.herbishealth.com
e-mail:  herbishealth@gmail.com   

Η Herbalife είναι μία παγκόσμια Εταιρία Διατροφής και Δικτυακού 
Μάρκετινγκ. Ιδρύθηκε το 1980 στο Los Angeles  30 χρόνια 
λειτουργίας.
Πρωτοπόρος στον έλεγχο του βάρους & υγιεινή διατροφή 
Πολυεθνική εταιρεία σε 73 χώρες, με έδρα στο Los Angeles 
Πάνω από 70.000.000 καταναλωτές
1.900.000 συνεργάτες
Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης NYSE (HLF) 
Παγκόσμιος Τζίρος 2009: 4,0 δις $
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Για εκείνους που επιθυμούν να γίνουν ανεξάρτητοι συνεργάτες, η 
εταιρία προσφέρει επίσης μία οικονομικά αποδοτική επιχειρηματική 
ευκαιρία.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ: 
Ισορροπημένης Υγιεινής Διατροφής, Ελέγχου Βάρους, και προϊόντα 
προσωπικής περιποίησης. Τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν 
ροφήματα πρωτεΐνης, σνακ πρωτεΐνης, συμπληρώματα διατροφής 
και ενέργειας.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: 
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Herbalife διατίθενται στο ευρύ κοινό 
απευθείας μέσω ανεξάρτητων συνεργατών, χωρίς την μεσολάβηση 
των εμπορικών δικτύων. Έτσι κερδίζετε χρόνο, ποιότητα και 
χρήματα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:  
H Herbalife είναι ιδιαίτερα ενεργή στον τομέα της εταιρικής ευθύνης 
και έχει αφοσιωθεί στην προσπάθεια να προσφέρει πόρους σε μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, που συμβάλλουν στην βελτίωση 
της ζωής των παιδιών που πάσχουν από την έλλειψη τροφής, τη 
φτώχεια και την κακοποίηση. Στην Ελλάδα, η Herbalife υποστηρίζει 
το Παιδικό Χωριό  SOS Βάρης.
Η Herbalife υποστηρίζει την πρωταθλήτρια του Ελληνικού Τριάθλου, 
Ντενίζ Δημάκη, εκπρόσωπο της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς του 
Πεκίνο το 2008. Καθώς και πλήθος άλλων επωνύμων ομάδων 
και διάσημων αθλητών παγκοσμίως λαμβάνει μέρος σε πληθώρα 
αθλητικών και fitness γεγονότων.
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T.G. WAYS ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ Α.Ε.

Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 40, 15124 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 210 6105624, Fax: 210 6197271
e-mail: info@tgways.gr  website: http://www.tgways.gr
 

Η T.G. Ways ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ Α.Ε. προσφέρει προτάσεις και λύσεις 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, 
εξειδικευμένα συνεργεία τοποθέτησης καθώς και άμεσο after sales 
service. H αξιοπιστία και η συνέπεια είναι οδηγός μας για να έχετε 
πάντα στη διάθεσή σας τον ιδανικό συνδυασμό ποιότητας, αισθητικής 
και αντοχής που ζητάτε. 
Στόχος μας είναι πάντα η προσφορά ποιοτικών δαπέδων και 
επενδύσεων που σέβονται την υγεία και το περιβάλλον μας με 
υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών για κάθε χώρο και ανάγκη. 
Με έρευνα και προσεκτική επιλογή προσφέρουμε πλούσια γκάμα 
ελεγμένων και πιστοποιημένων υλικών.
 Κριτήριό μας οι προηγμένες τεχνικές, αισθητικές και οικολογικές 
προδιαγραφές. Στην έκθεσή μας στο Μαρούσι, θα βρείτε αποκλειστικά 
επώνυμα και πιστοποιημένα οικολογικά υλικά επιλεγμένων οίκων του 
εξωτερικού σε δάπεδα, επενδύσεις και φυσικούς καπλαμάδες για 
επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες απαιτήσεων. 

ΒΙ.Ε.Κ.ΚΟ. Α.Ε

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: BΑΤΕΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΚ. 501 00, ΤΘ 1353
Τηλ: 24610 95474 - 95521, Fax: 24610 95393,
e-mail: viekko@viekko.gr   website: www.viekko.gr

Η εταιρία ΒΙ.Ε.Κ.ΚΟ. Α.Ε είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία κατασκευής 
ξύλινων κουφωμάτων στην Ελλάδα. 
Δραστηριότητα της επιχείρησης είναι η κατασκευή και εμπορία 
πρωτοποριακών ξύλινων κουφωμάτων, παραθύρων, πορτών, 
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παντζουριών και εξειδικευμένων ξύλινων κατασκευών.
Το εμπορικό τμήμα της ΒΙΕΚΚΟ Α.Ε  αποτελεί το εκθεσιακό κέντρο 
στην πόλη της Κοζάνης με την επωνυμία ΕΣΤΙΑ Α.Ε. 
Ο χώρος εντυπωσιάζει με τα εξαιρετικά εκθέματα από ξύλινα 
κουφώματα, εσωτερικές πόρτες, σκάλες εσωτερικού χώρου, ξύλινα 
πατώματα, ντουλάπες και έπιπλα κουζίνας. 
Η εταιρία επεκτείνει τις δραστηριότητες της με ένα μοντέρνο και 
άνετο χώρο στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Διαθέτει δίκτυο 
αντιπροσώπων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.
Η εταιρία που προβάλει όλα τα προϊόντα της πανελλαδικά, κατέχει 
ηγετική θέση στον τομέα της. Κατάφερε με την πολυετή εμπειρία της 
στο χώρο να συνδυάσει την παράδοση με την τεχνολογία, την ποιότητα 
με την αισθητική, την έμπνευση με την δημιουργία. Διαθέτει σύγχρονο 
μηχανολογικό εξοπλισμό και έμπειρο πολυμελές προσωπικό για την 
παραγωγή των προϊόντων της. 
Με την ειδική σήμανση CE και το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που 
εφαρμόζεται και βασίζεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου 
ISO 9001/2008, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από δύο διαπιστευμένους 
οργανισμούς την QMSCERT και την TUV, η εταιρία εγγυάται την υψηλή 
ποιότητα των κουφωμάτων. 

MEDIA STROM
H Κορυφαία Βιομηχανία Παραγωγής Στρωμάτων στην Ελλάδα!

Τηλ: 2103482800   Fax: 2103482899 
e-mail: market@mediastrom.gr   website: www.mediastrom.gr

Ιδρύθηκε το 1967, με σκοπό να προσφέρει στρώματα που θα 
βελτίωναν την ποιότητα ύπνου των ανθρώπων. Με το λανσάρισμα του 
πρώτου ορθοπεδικού στρώματος στην Ελλάδα, έθεσε  νέα στάνταρτ 
στην αγορά που την οδήγησαν  στην κορυφή, μια θέση που διατηρεί 
μέχρι σήμερα!
Είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρία, που έχει κοιμίσει μέχρι τώρα 3 γενιές 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Ελλήνων και έχει αναλάβει την δέσμευση  να εξελίσσει συνεχώς  την 
τεχνογνωσία και να υιοθετεί νέα υλικά, νέες τεχνολογίες και μεθόδους 
παραγωγής που προστατεύουν το περιβάλλον και προάγουν την 
ποιότητα του ύπνου τους.
Οι ανάγκες των καταναλωτών αποτελούν έμπνευση για την MEDIA 
STROM, για το σκοπό αυτό έχει σχεδιάσει την πλουσιότερη γκάμα 
στρωμάτων από 18 διαφορετικά στρώματα, που το καθένα  υπερέχει 
ξεκάθαρα στην κατηγορία του σε σχέση με τα αντίστοιχα της αγοράς. 
Καθένα έχει τη δική του, ξεχωριστή ταυτότητα και είναι βέβαιον 
ότι μπορεί να ικανοποιήσει απόλυτα τον καταναλωτή από άποψη 
ποιότητας, αίσθησης και τιμής!

Παλαιά Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 25, Αγ. Βασίλειος - Πάτρα, Τ.Κ. 26504
Τηλ.: 2610 991863, 2610 991563, Fax : 2610 991957
e-mail: info@collectgutters.gr website: www.collectgutters.gr
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ
Στη σημερινή εποχή, που οι απαιτήσεις στο χώρο της υδρορροής 
αυξάνονται συνεχώς εμείς επιμένουμε να προσφέρουμε προϊόντα άριστης 
ποιότητας και αντοχής δίνοντας λύσεις για οποιοδήποτε προβλήματα. 
Μετά από χρόνια εμπειρίας καταλήξαμε να προσαρμόσουμε τις δικές 
μας σειρές προϊόντων ανάλογα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής και 
Ευρωπαϊκής δόμησης. Είμαστε αναμφισβήτητα  η μοναδική εταιρεία 
στη Ελλάδα που κατασκευάζει υδρορροές αλουμινίου και εξαρτήματα 
της σειράς ΥΔΡΟΡΡΟΗ εξ’ ολοκλήρου στις σύγχρονες εγκαταστάσεις 
μας. Για κάθε περίπτωση συνεχίζουμε με τις σειρές μας ΥΔΡΟCOPPA, 
YΔΡOART, YΔΡOMAT, YΔΡOCYCLO, YΔΡOSHAPE, COVERPRO, 
TOOLS  και  MACHINES. Εκτός από την πρακτική τους εφαρμογή 
συνδυάσαμε και την αισθητική κάτι που μόνο η COLLECT ξέρει 
καλύτερα από όλους στο χώρο της υδρορροής. Γενικότερα είναι 
πολύ σημαντικό για τον καταναλωτή να γνωρίζει τα προϊόντα που 
προστατεύουν το σπίτι του από την υγρασία, την μυκητίαση, την 
διάβρωση του τοίχου και άλλες φυσικές φθορές. Διαθέτουμε 500 
σημεία πώλησης πανελλαδικά και εξουσιοδοτημένα συνεργεία μας 
για πλήρη κάλυψη. Έτσι έχουμε πάντα την πρώτη θέση στο σπίτι σας 
και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την προτίμησή σας.

COLLECT 
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σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς                 


