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Αν είστε έμπορος και θέλετε να τοποθετήσετε την επετειακή συλλογή στο κατάστημά σας,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή της περιοχής σας
ή καλέστε μας στο 2310 682029

1821 -2021
Επιδίωξή μας είναι, με την ευκαιρία της συμβολικής επετείου των διακοσίων ετών από την
Επανάσταση, να επανασυστήσουμε την Ελλάδα στον εαυτό μας, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.
Να την παρουσιάσουμε ως αυτό που είναι: ένα κράτος σύγχρονο, δημοκρατικό, νεωτερικό, χωρίς
διακρίσεις και αποκλεισμούς, αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης, την οποία πάντα φωτίζαμε και
από την οποία πάντα φωτιζόμασταν.
Επιτροπή “Ελλάδα 2021”
On the occasion of the landmark bicentennial anniversary of the Revolution, we venture to
reintroduce Greece to ourselves as well as to the rest of the world and present it as it truly is: a contemporary, democratic, modern state, inclusive and non-discriminatory, an integral part of Europe
with which we have always been exchanging enlightening ideas.
Committee “Greece 2021”

Η Διακάκης Εισαγωγική ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 και δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο
των σχολικών ειδών, ειδών χειροτεχνίας και γραφείου, παιχνιδιών και δώρων. Με κεντρικά γραφεία
και αποθήκες στην Θεσσαλονίκη, υποκατάστημα στην Αθήνα και με ένα μεγάλο και ολοένα
αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργατών (πάνω από 5.000 σημεία πώλησης) στο λιανεμπόριο, όπως
βιβλιοπωλεία, καταστήματα παιχνιδιών, γραφικής ύλης, είδη δώρων και super market, η εταιρία
μας καλύπτει και ικανοποιεί τις ανάγκες ολόκληρης της ελληνικής αγοράς.Παράλληλα, η εταιρία
εξάγει τα προϊόντα της σε 48 χώρες όπως στην Κύπρο, στα Βαλκάνια (Σερβία, Μαυροβούνιο,
Βουλγαρία, Αλβανία, κ.ά.), την Ευρώπη (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, κ.ά.), την
Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ασία και την Καραϊβική.
Το όραμα μας είναι να παρέχουμε σε κάθε οικογένεια και παιδί ποιοτικά, καινοτόμα και
ασφαλή προϊόντα που θα κάνουν πιο εύκολη και χαρούμενη την ζωή τους, ενώ παράλληλα θα
συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Κατόπιν της από 23/7/2020 απόφασης του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Επιτροπής
«Ελλάδα 2021» , η εταιρία μας ανακηρύχθηκε Αδειούχος για την Κατηγορία «Χαρτοσχολικά Είδη»
Founded in 1987, the leading Greek importing and distributing company Diakakis Imports
S.A. operates dynamically in the field of stationery, craft and office items, license brands, toys and
gifts. The main company’s headquarter and warehouses are located in Thessaloniki, while a branch
in Athens and a large, rapidly expanding network of associates (over 5,000 sale points) in retail, including bookstores, toy stores, stationery, gift items and super markets, meet the needs of the entire
Greek Market. At the same time, the company exports its products to 48 countries such as Cyprus,
the Balkans (Serbia, Montenegro, Bulgaria, Albania, etc.), Europe (France, Germany, Italy, the Netherlands, Poland, etc.), the Middle East, Africa, Asia and the Caribbean.
		
Our vision is to provide every family and child quality, innovative and safe products
that will make their lives easier and happier, and simultaneously they will contribute to the protection of the environment.
Following the decision of the Executive Board of the Committee “Greece 2021” dated
23/7/2020, our company was declared Licensee for the Category “Stationery”
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Tσάντες πλάτης
Backpacks
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Απο ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια
From recycled plastic bottles
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Κασετίνες
Pencil cases
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Tσάντες laptop
Laptop Bags
29X6X39
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Tσάντες πλάτης Nubuck
Nubuck Backpacks
Με μαλακό υλικό τύπου Nubuck!
With a soft fabric type Nubuck

650

30X13X41
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Ματ πλαστικοποίηση
Μεταλλικό σπιράλ
Metallic spiral

Εκτύπωση UV

Tετράδια σπιράλ
Spyral notebooks
2 θέματων/subjects
60 φ/sh

Σκληρό οπισθόφυλλο
Hard back cover

000201004

17x24 cm

000201005

Α4
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Μπλοκ ζωγραφικής 000201006
Painting block
24x34 cm
40 φ/sh

2 σελίδες
χρωματισμού
2 coloring
pages

Σημειωματάρια με λάστιχο
Notebooks with band
10Χ13,5 cm
96 φ/sh

000201001

000201002

Φάκελος με λάστιχο
Folder with bands
25X35 cm
χάρτινος/paper

000201007

Φάκελος με λάστιχο
Folder with bands
25X35 cm
χάρτινος/paper

000201032

Φάκελος κουμπί
Folder with button
A4
000201039
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Στυλό
Pens

000201011

Στυλό με 6 χρώματα
6 color ball pen
0,7mm
24 τεμ/pcs

000201013

Στυλό μεταλλικό
Pen metallic
24 τεμ/pcs
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000201040

Στυλό μεταλλικό
Pen metallic
60 τεμ/pcs

000201014

Στυλό μεταλλικό με κρεμαστό
Pen metallic with tassel
24 τεμ/pcs

Mολύβια
Pencils

Μολύβι με γόμα
Pencil with eraser
36 τεμ/pcs

Μολύβι με γόμα 3 τεμ
Pencil with eraser 3 pcs

000201008

000201010

Μολύβι με πομ πομ
Pencil with pom pom
24 τεμ/pcs ΗΒ2

Σχολικό σετ 6 τεμ
Stationary set 6 pcs

000201009

000201017

2 Μολύβια/Pencils
1 Μπλοκ σπυράλ/
Spiral notebook
3 Αυτοκόλλητα σημειώσεων/
Sticker notes
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Παγούρια -Water canteens
Μαγνητάκια - Magnets

Παγούρι μεταλλικό
Metallic water canteen
500ml

000201031

Μαγνητάκια
Magnets
5,5x8,5cm
12 τεμ/pcs
000201038
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Αν είστε έμπορος και θέλετε να τοποθετήσετε την επετειακή συλλογή στο κατάστημά σας,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή της περιοχής σας
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