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Matalon 70 χρόνια μαζί.
Η Ματαλών Α.Ε. συμπληρώνει φέτος 70 χρόνια ιστορικής διαδρομής και ηγετικής παρουσίας
στο χώρο της εισαγωγής και διανομής ειδών χαρτοπωλείου. Με συνέπεια και καινοτόμα οπτική οι άνθρωποι της Matalon προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις με ποιοτικά και εξειδικευμένα προϊόντα, έχοντας
πάντοτε ως στόχο τη δυναμική διανομή επώνυμων brands. Γιορτάζει
τα 70 της χρόνια και τα αφιερώνει στους επαγγελματίες του κλάδου,
που την εμπιστεύονται καθημερινά από κάθε γωνιά της Ελλάδος. Μέσα από μια σειρά ενεργειών σε επετειακό πλαίσιο που θα διαρκέσουν όλο το χρόνο θέλει να τιμήσει την εμπιστοσύνη
αυτή. Αφιερωμένοι σε μια πορεία ουσιαστικής εξέλιξης οι άνθρωποι της Matalon διατηρούν τις
ίδιες αρχές και αξίες, που έθεσε η Αλίκη Ματαλών από την πρώτη ημέρα λειτουργείας της εταιρείας. Μέσα σε 70 χρόνια πολλά πράγματα αλλάζουν, όμως είναι και ορισμένα που παραμένουν σταθερά, δημιουργώντας αξίες και δεσμούς που αντέχουν στον χρόνο. Με σεβασμό και
ειλικρίνεια οι άνθρωποι της Matalon συνεχίζουν να υπηρετούν τους ανθρώπους και τον κλάδο
του χαρτοπωλείου. 70 Χρόνια Αναπτυσσόμαστε, Εξελισσόμαστε & Οδηγούμε την αγορά μπροστά Μαζί! Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας!

Διαβάστε στο τεύχος
82ο Ο.P.C. Magazine & Creative toys
που κυκλοφόρησε:
« Oργάνωση Γραφείου
2019»
…και άλλα πολλά θέματα.

Μαζί κυκλοφορεί &
το ένθετο περιοδικό

Συνεργασία της Logigraf-Καραγιάννης με τη Γερμανική εταιρεία Folia.
To 2019 ξεκινάει δυναμικά για τη Logigraf-Καραγιάννης σε συνεργασία με την Γερμανική
εταιρεία Folia, την κορυφαία εταιρεία ειδών χειροτεχνίας, με κωδικούς
που μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν στην Ελληνική αγορά. Όπως μπλοκ με
ειδικά χαρτιά σε ευφάνταστα σχέδια, ρομαντικά, ρετρό, γκράφιτι,
χρυσοτυπίες καθώς και κατασκευές με χαρτιά, δημιουργικά σετ
πλεκτικής με ζωάκια και πολλά άλλα που θα δείτε σύντομα στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας
www.logigraf.gr και ζωντανά στην έκθεση της School & Office 2019 στο MEC Παιανίας, στο
περίπτερο μας Β19, στις 30/3 – 1/4. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310680806.

Η SCHOLART A.E. στην Έκθεση Τουριστικών Ειδών, Δώρων, Λαϊκής
Τέχνης, Μόδας & Αξεσουάρ «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019»
Η Εταιρεία SCHOLART A.E. θα λάβει μέρος στην Έκθεση Τουριστικών Ειδών, Δώρων, Λαϊκής
Τέχνης, Μόδας & Αξεσουάρ «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019» που θα πραγματοποιηθεί
στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 23-25 Φεβρουαρίου 2019 στην Αποθήκη
Νο. 8 στον 2ο Προβλήτα. Ώρες λειτουργίας 10:00 – 20:00. Σας
περιμένουμε να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές ANEKKE, KIMMIDOLL, DOGS BY BELUCHI, τα μπλοκ σημειώσεων Premium Paper, τα παγούρια ΙΟΝ8 και τις
βαλίτσες και τα τσαντάκια ώμου της Pulse.

Record Plasticine «Creative World 2019».
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η συμμετοχή της Record Plasticine στην έκθεση Creative World 2019 στην Φρανκφούρτη όπως επίσης και το λανσάρισμα της καινούργιας σειράς Record Art και
πολύχρωμων γύψων. Η εναρμόνιση των προϊόντων της Record με τα
απαιτητικά πρότυπα πιστοποίησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,
η μεγάλη γκάμα από καινοτόμα προϊόντα κέρδισαν το ενδιαφέρον των εισαγωγικών εταιριών
όπως επίσης μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων συναφών ειδών από όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε θερμά όσους μας επισκέφθηκαν στην έκθεση και μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Τοπικές Εκθέσεις Διακάκης Εισαγωγική Α.Ε.
Η Διακάκης Εισαγωγική, με στόχο την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση των πελατών
της θα διενεργήσει μια σειρά εκθέσεων σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα στις πόλεις Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Χανιά, Καλαμάτα, Λάρισα, Αγρίνιο, Πτολεμαϊδα, Καβάλα, Ρόδο, Ιωάννινα, Κομοτηνή κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο 2019. Η εταιρεία θα παρουσιάσει τον νέο της κατάλογο για το
2019, ενώ οι πελάτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά δείγματα
από όλες τις νέες συλλογές και να επωφεληθούν των ειδικών προσφορών.
Περισσότερες πληροφορίες: 2310 682029
Χανιά
23, 24/2/2019
ΧΑΝΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΣ),
ΤΖΑΝΑΚΗ 68, ΧΑΝΙΑ

Καλαμάτα
23, 24/2/2019
ΚΑΛΑΜΑΤΑ (PHARAE PALACE),
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ

Λάρισα
23, 24, 25/2/2019
ΛΑΡΙΣΑ (ΔΙΟΝΥΣΟΣ),
Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 24 & 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Εκπαιδευτικά παιχνίδια»

Η STAEDTLER προσφέρει τους
“ιδανικούς συντρόφους” για
ατομικές δημιουργικές
διαδρομές.
Το Design Journey συνδυάζει περίπου
35 προϊόντα σε περισσότερες από 70
παραλλαγές και προσφέρει στους
αρχάριους
αλλά
και
τους
προηγμένους καλλιτέχνες χομπίστες
τα τέλεια εργαλεία για δημιουργικές
αποστολές.
Το λογότυπο και ο σχεδιασμός της
συσκευασίας με εικόνες από τα εθνικά
πάρκα
της
Βόρειας
Αμερικής
εξασφαλίζουν την ιδιαίτερη αξία
ανάκλησης των λιανοπωλητών για
τους πελάτες.
Η STAEDTLER προσφέρει τους
ιδανικούς συντρόφους για ατομικές δημιουργικές διαδρομές: τα fine pastel chalks, τα λαμπερά ακρυλικά
χρώματα, τους μαρκαδόρους διπλής
όψης, εστιάζει στις χρωματιστές
ξυλομπογιές
και
στα
υψηλής
ποιότητας καλλιτεχνικά μολύβια.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
σχετικά με την ποικιλία της
STAEDTLER,
επισκεφτείτε
τη
διεύθυνση www.staedtler.com
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Η Mattel εξασφαλίζει το franchise της ταινίας της Universal, Despicable Me.
Η παγκόσμια εταιρία παιχνιδιών έχει εξασφαλίσει ήδη την άδεια πριν από την κυκλοφορία της
ταινίας Minions sequel, Minions 2, το 2020. Η Mattel έχει συνάψει τριετή
διεθνή συμφωνία χορήγησης αδειών με το Illumination και την Universal Brand Development για το franchise της ταινίας Despicable Me. Τα
δικαιώματα αδειοδότησης της Mattel στη Βόρεια Αμερική και στις κύριες διεθνείς αγορές περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως
φιγούρες δράσης και κούκλες, play-sets, λούτρινα παιχνίδια ρόλων και αξεσουάρ. Η σειρά Mattel θα κυκλοφορήσει με μια συλλογή πολλαπλών κατηγοριών εμπνευσμένη από τη συνέχεια
της επερχόμενης ταινίας Minions και το ντεμπούτο της στους εμπόρους λιανικής πώλησης παγκοσμίως θα γίνει εγκαίρως πριν την παγκόσμια κινηματογραφική πρεμιέρα το καλοκαίρι του
2020. " Έχουν αιχμαλωτήσει τις φαντασιώσεις και τις καρδιές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο
", δήλωσε η Janet Hsu, επικεφαλής της διαχείρισης του franchise, της Mattel. "Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με την Illumination και την Universal Brand Development για
να προσφέρουμε στους θαυμαστές όλων των ηλικιών μια βαθύτερη σχέση με αυτούς τους
αγαπημένους χαρακτήρες. Η Mattel δεσμεύεται για στρατηγικές συνεργασίες με παγκοσμίως
αναγνωρισμένα franchises, τα οποία συμβάλλουν στην ώθηση της μετατροπής μας σε μια εταιρία παιχνιδιών υψηλών επιδόσεων.".

Έρχεται τον Μάρτιο η Εβδομάδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2019.
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, GR.EC.A., διοργανώνει για έκτη συνεχή χρονιά την Εβδομάδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Φέτος, η εβδομάδα εορτασμού θα διαρκέσει από την Δευτέρα 4 Μαρτίου έως την Δευτέρα 11 Μαρτίου. Κατά το διάστημα αυτό, πλήθος ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων θα παρέχει ελκυστικές
προσφορές προς το καταναλωτικό κοινό, προτρέποντάς το να “βιώσει” την online αγοραστική
εμπειρία. Η φετινή διοργάνωση διευρύνει τις δράσεις πέρα από τις συνηθισμένες προσφορές
των εμπόρων & συγκεκριμένα, οι ενέργειες και οι δράσεις της εβδομάδας θα βασιστούν σε:
• Αποκλειστικές προσφορές των ηλεκτρονικών καταστημάτων
• Εκπαιδεύσεις σχετικά με τους τομείς i) Ασφάλεια συναλλαγών και Online πληρωμές, ii)Προσωπικά δεδομένα και GDPR iii)Δικαιώματα καταναλωτή
• Ενημέρωση σχετικά με τα προνόμια του Σήματος Αξιοπιστίας του GR.EC.A (Trustmark)
Οι παραπάνω ενέργειες και δράσεις θα υλοποιηθούν με Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, συνεντεύξεις στελεχών του κλάδου & σχετική αρθρογραφία.

Η Messe Frankfurt δημιουργεί την ψηφιακή B2B αγορά.
Η Messe Frankfurt ξεκίνησε να κατασκευάζει μια ψηφιακή B2B αγορά, που ονομάζεται middleframe, ενώ παράλληλα επενδύει στην δημιουργία της πλατφόρμας
από την γερμανική τεχνολογική εταιρεία nmedia. Οι έμποροι λιανικής
πώλησης θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα για τις
παραγγελίες τους στην εμπορική έκθεση, καθώς και για επιπλέον πώλησεις κατά το υπόλοιπο
έτος. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία μιας υπάρχουσας πλατφόρμας
στην οποία οι έμποροι λιανικής πώλησης μπορούν να τοποθετήσουν αυτόματα μια παραγγελία που πηγαίνει κατευθείαν στο σύστημα του εκάστοτε προμηθευτή, το οποίο στοχεύει στην
αύξηση της απόδοσης. Η Messe Frankfurt δήλωσε ότι δημιουργήσε το nextrade λόγω της αυξανόμενης ψηφιοποίησης του λιανικού εμπορίου και του αριθμού των καταστημάτων λιανικής
που κλείνουν στη Γερμανία.

Τοπικοί δειγματισμοί
τριημέρου

Σας προσκαλούμε στις τοπικές μας
εκθέσεις, με στόχο την ενημέρωσή
σας και τον δειγματισμό της νέας
γκάμας σε σχολικές τσάντες και σακίδια. Επισκεφθείτε μας στη Λάρισα:

23 - 24.02.2019
• Λάρισα, Ξενοδοχείο Divani,
Παπαναστασίου 19, Τ.Κ. 41222

Μετά την επιτυχημένη παρουσία
στη Πάτρα, ταξιδεύουμε και δίνουμε
το επόμενο ραντεβού στα Χανιά το
Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Φεβρουαρίου στο Ξενοδοχείο Ellinis.

23 - 24.02.2019
• Xανιά, Ellinis Hotel,
Στρ. Τζανακάκη 68, Τ.Κ. 731 34
Θα γίνει παρουσίαση νέων προϊόντων και προσφορών.
Σας περιμένουμε.

Η Porsche Mission E σε Playmobil & η κλασική Ford Mustang Shelby
από την Lego.
Η Playmobil έβγαλε στην αγορά την Porsche Mission E concept. Είναι τηλεκατευθυνόμενο,
διαθέτει μπαταρίες που φορτίζουν γρήγορα και θα συμμετέχει στην ταινία “Playmobil: The
Movie” που θα βγει αργότερα μέσα στο έτος. Το παιχνίδι κοστίζει 59,99 δολάρια και θα είναι
διαθέσιμο από τον Αύγουστο. Η Lego έχει δημιουργήσει ένα ακόμη Creator kit, αυτή τη φορά
για το Ford Mustang GT του 1967. Αποτελείται από 1.471 κομμάτια, κοστίζει 139,99 ευρώ και
θα είναι διαθέσιμο από τον Μάρτιο.

Ε. & Γ. Σπαντίδος Ο.Ε. ΤΟΠΙΚΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΙ
Η εταιρεία Ε. & Γ. Σπαντίδος Ο.Ε. σας προσκαλεί στον δειγματισμό που θα πραγματοποιηθεί φέτος στην περιοχή σας. Με γνώμονα την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτησή σας, πήραμε την πρωτοβουλία να έρθουμε εμείς κοντά σας! Θα σας
δειγματίσουμε στοχευμένα τις νέες προτάσεις μας για την επερχόμενη σχολική
σεζόν, καθώς και συγκεκριμένα είδη καθημερινής ζήτησης και ροής. Κατά την διάρκεια του event θα ισχύσουν επιπλέον παροχές! Ελάτε να σας προσφέρουμε καφέ
& snack και να οργανώσουμε παρέα τις αγορές σας που σας εγγυόμαστε ότι θα απογειώσουν τις πωλήσεις σας! Σας περιμένουμε όλους!

Λάρισα

Σάββατο 23, Κυριακή 24 Φεβρουαρίου
Larissa Imperial, Φαρσάλων 182, Λάρισα 413 35

Δυναμικό παρόν δίνει η εταιρεία FILA
HELLAS, διοργανώνοντας τοπικούς
δειγματισμούς σε πολλές πόλεις της
Ελλάδας, παρουσιάζοντας την
πλήρη και ανανεωμένη γκάμα προϊόντων της και επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή επικοινωνία με το
πελατειακό της κοινό.

23 - 24 - 25.02.2019
• Λάρισα, ΔΙΟΝΥΣΟΣ HOTEL,
Λάμπρου Κατσώνη 24, Τ.Κ. 412 23
Θα είναι χαρά μας
να σας δούμε όλους εκεί!
Πληροφορίες: 2310 778970
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https://www.youtube.com/watch?v=BiBUeXoGC3k&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=BiBUeXoGC3k&t=2s
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