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Σειρά Εco με στριφτό χεράκι
www.giftpack.gr

Καφέ Κραφτ Λευκό Κράφτ 

με το λογότυπο σας

Μπορούμε να κατασκευάσουμε για εσάς
χάρτινες τσάντες μηχανής με τις δικές σας προδιαγραφές

Αν ψάχνετε μια οικολογική και οικονομική λύση για το κατάστημα σας 
τότε οι τσάντες κραφτ μηχανής είναι η ιδανική λύση για εσάς. 

Μπορείτε να επιλέξετε απο 90γρ - 110 γρ χαρτί κραφτ είτε λευκό 
είτε καφέ

Για λίγες ποσότητες υπάρχει η επιλογή της φλεξογραφίας.
Υπάρχει η δυνατότητα για χρωματιστό στριφτό χεράκι και πλακέ

Ζητήστε μας προσφορά!!!!



Σειρά Cotton
www.giftpack.gr

Κωδ: 1146

Κωδ: 1144

Κωδ: 735Κωδ: 218

Κωδ: 844

Κωδ: 1145

Κωδ: 223

Διαθέσιμα χρώματα Διαθέσιμα χρώματα

Διαθέσιμα χρώματα

Διαθέσιμα χρώματα

Εκτύπωση από 50 τεμάχια!!!

Zητήστε μας προσφορά για τον κωδικό 
που σας ενδιαφέρει ή

 δώστε μας τις δικές σας προδιαγραφές!

Χρόνος παράδοσης στους κωδικούς μας : 20-30 ημέρες 



Σειρά Foldable
www.giftpack.gr

Κωδ: 1088

Κωδ: 793

Κωδ: 810Κωδ: 1146

Κωδ: 779

Κωδ:440 

Κωδ: 339

Διαθέσιμα χρώματα Διαθέσιμα χρώματα

Διαθέσιμα χρώματα Διαθέσιμα χρώματα

Διαθέσιμα χρώματα

Εκτύπωση από 50 τεμάχια!!!

Zητήστε μας προσφορά για τον κωδικό 
που σας ενδιαφέρει.

Χρόνος παράδοσης: 20-30 ημέρες 



Σειρά  Non Woven
www.giftpack.gr

Κωδ: 9434 Κωδ: 441

Κωδ: 435

Κωδ: 572Κωδ: 631

Κωδ: 426

Κωδ:247 

Κωδ: 903

Διαθέσιμα χρώματα Διαθέσιμα χρώματα

Διαθέσιμα χρώματα

Διαθέσιμα χρώματα

Εκτύπωση από 50 τεμάχια!!!

Zητήστε μας προσφορά 
για τον κωδικό που σας

ενδιαφέρει 
ή ζητήστε μας προσφορά 

για τις δικές 
σας προδιαγραφές



Σειρά Tourism
www.giftpack.gr

Κωδ: 151

Κωδ: 833

Κωδ: 432

Κωδ: 424

Κωδ: 433

Κωδ: 709

Διαθέσιμα χρώματα Διαθέσιμα χρώματα

Διαθέσιμα χρώματα

Διαθέσιμα χρώματα

Διαθέσιμα χρώματα

Εκτύπωση από 50 τεμάχια!!!

Zητήστε μας προσφορά για τον κωδικό που σας ενδιαφέρει.

Χρόνος παράδοσης: 20-30 ημέρες 



Σειρά Tourism
www.giftpack.gr

Κωδ: 213

Κωδ: 204

Κωδ: 731

Κωδ: 231

Κωδ: 100

Κωδ: 458

Κωδ: 203

Διαθέσιμα χρώματα

Διαθέσιμα χρώματα

Διαθέσιμα χρώματα

Διαθέσιμα χρώματα

Διαθέσιμα χρώματα

Διαθέσιμα χρώματα

Εκτύπωση από 50 τεμάχια!!!

Zητήστε μας προσφορά για τον κωδικό 
που σας ενδιαφέρει!

Χρόνος παράδοσης: 20-30 ημέρες 



Μake your bag - Xάρτινη πολυτελείας
www.giftpack.gr

Μπορούμε να κατασκευάσουμε για εσάς
χάρτινες τσάντες με τις δικές σας προδιαγραφές

Η χάρτινη τσάντα με το σωστό σχεδιασμό μπορεί να γίνει ένα 
αποτελεσματικό μέσω διαφήμισης του brand name σας καθώς έχει 

πολλές δυνατότητες για το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Αν θέλετε να αλλάξετε εικαστικό ακόμα και λογότυπο , μπορούμε να 
δημιουργήσουμε για εσάς μακέτες που να ταιριάζουν με το ύφος που 

έχει η επιχείρηση σας. 

Ζητήστε μας προσφορά!!!!

Μπορείτε στο χεράκι να βάλετε μεταλλικό κλιπ. Αντί για 
ένα απλό κορδέλο PP να βάλετε χρωματιστή κορδέλα ή 

κορδέλα με το λογότυπο σας!

Στην εκτύπωση μπορείτε να προσθέσετε θερμοτυπία, 
βαθυτυπία για πιο elegant αποτέλεσμα. Επίσης στην 

πλαστικοποίηση εκτός απο γυαλιστερή και ματ μπορείτε 
να προσθέσετε και τοπικό UV 



Μake your box
www.giftpack.gr

χάρτινο κουτί για το δικό σας προϊόν.
Μπορούμε να κατασκευάσουμε για εσάς

Όλοι γνωρίζουμε πως  το κουτί δίνει επιπλέον αξία στο προϊόν καθώς 
μπορεί να τονίσει την ποιότητα του.  Εμείς μπορούμε να σας 

προσφέρουμε πολλές επιλογές με σκοπό να αναδείξετε το προϊόν 
σας καλύτερα. 

Ζητήστε μας προσφορά και για εκτύπωση μανίκι.

Κουτί βιβλίο με κορδέλα
Κουτί με ειδικά κοπτικά είτε foam είτε χαρτονιού
Κασετίνες με κλείσιμο μαγνήτη
Εύκαμπτα κουτιά για τρόφιμα
Κουτιά υποδημάτων
Στα εύκαμπτα κουτιά έχουμε την 

δυνατότητα ψηφιακής εκτύπωσης από 10 τεμάχια!

Your Design

+

+

ή = Η δική σας συσκευασία 
από 10 τεμάχια



Πλαστικές τσάντες φανελάκι
www.giftpack.gr

Ελάχιστη παραγγελία  150 κιλά

                                                                     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Ο χρόνος παράδοσης της τυπωμένης είναι 30 ημέρες- 45 από την ημερομηνία της παραγγελίας. Για 
περιόδους αιχμής μιλήστε με την εταιρία μας. 

• Μπορείτε να επιλέξετε είτε σκληρό υλικό ματ (HDPE) είτε μαλακό γυαλιστερό (LDPE).
• Η χρέωση κλισέ είναι 0,06 ευρώ ανά τετραγωνικό εκατοστό εκτύπωσης, ανά χρώμα, ανά όψη.

Τα καταστήματα μπορούν να προμηθευτούν σακούλες οι οποίες έχουν πάχος από 50 ως 70 μm. Με 
τον τρόπο αυτό δεν οφείλουν να χρεώνουν τέλος στους καταναλωτές και έτσι να απαλλαγούν από τον 
επιπλέον κωδικό που θα πρέπει να “περάσουν” στην ταμειακή μηχανή. Δεν χρεώνονται επίσης οι νέου 
τύπου πλαστικές σακούλες οι οποίες είναι βιοαποδομήσιμες/λιπασματικές. Οι σακούλες δηλαδή που 
μετά από λίγο καιρό “διαλύονται” δεν χρεώνονται. Δεν χρεώνονται επίσης οι σακούλες που είναι 
μικρότερες των 15 μικρομέτρων.

Ποιες πλαστικές σακούλες δεν χρεώνονται

 Με τον νομοθεσία περί πλαστικής σακούλας η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ελαττώσει την 
                                                        

άσκοπη χρήση της. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ



Πλαστικές τσάντες χούφτα
www.giftpack.gr

Ελάχιστη παραγγελία:  150 κιλά
Αν χρειάζεστε πολλά μεγέθη η ελάχιστη 

ποσότητα κατεβαινει στα 100 κιλά ανά μέγεθος

Αν σας ενδιαφέρει premium πλαστική σακούλα 
ζητήστε μας προσφορά.

Πλήρη κάλυψη
Αναδίπλωση
Patch handle
Co-Ex
Extra gloss & Ματ εκτυπώσεις

Οπτικά
Αναγνώστου

Φαρμακείο
Καλτσίδης

Beauty Corner

Θέλετε να ξεχωρίζει το Online
Κατάστημα σας από τα υπόλοιπα;

Φτιάξτε τον δικό σας φάκελο e-shop



Πλαστικές τσάντες loop
www.giftpack.gr

• Μπορείτε να επιλέξετε είτε σκληρό υλικό ματ (HD) είτε μαλακό γυαλιστερό (LD)

• Ο χρόνος παράδοσης της τυπωμένης είναι 30 ημέρες- 45 από την ημερομηνία της παραγγελίας. Για 
περιόδους αιχμής μιλήστε με την εταιρία μας. 

                                                                     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Η χρέωση κλισέ είναι 0,06 ευρώ ανά τετραγωνικό εκατοστό εκτύπωσης, ανά χρώμα, ανά όψη

Ελάχιστη παραγγελία:  150 κιλά
Αν χρειάζεστε πολλά μεγέθη η ελάχιστη 

ποσότητα κατεβαινει στα 100 κιλά ανά μέγεθος

Fashion
Closet

Stefania
M. Μπότσαρη 78 Παγκράτι, 116 34 Αθήνα 

Book 
Corner

Δημοκρατίας 55 , Εύοσμος Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310  607488

Δυνατότητα ειδικής επεξεργασίας drawstring
με το λογότυπο σας



Χαρτιά περιτυλίγματος
www.giftpack.gr

happy

owls

happy

owls

happy

owls

happy

owls

Σε velvet 90γρ η σε illustration 90γρ

Σε χαρτί αφής / ριζόχαρτο

Πληροφορίες
Ελάχιστη ποσότητα: 1000φ 
Εκτύπωση: 4 χρώματα offset

Διάσταση: 70εκ x100εκ με δυνατότητα κοπής 

Πληροφορίες
Ελάχιστη ποσότητα: 150 κιλά 

Εκτύπωση: 1 εως 4 flexo



Μake your ribbon 

Μake your label

www.giftpack.gr

Το δώρο θέλει την κορδέλα του. 
Αν έχει και την φίρμα σας  ακόμα καλύτερα!

Μπορούμε να ράψουμε τις δικές σας ετικέτες και
 να σας τις παραδώσουμε είτε σε ρολό  

είτε κομμένες σε ποιότητα HD !

 

Ελάχιστη παραγγελία : 2 χιλιόμετρα
Χρώματα εκτύπωσης: Λευκό, Μαύρο,Χρυσό, Ασημί, Γκρι, Κόκκινο, Μπορντώ, Μπλε, Κροκί (Ματ)
                                      Μπλε,Χρυσό, Ασημί ( μεταλλικά)
                                       Κόστος κλισέ: 30 ευρώ

Ενδεικτικές τιμές εκτυπωμένης κορδέλας  ανά 1000μ

Είδος 10 mm 15 mm 20 mm

Σατέν 1 όψης

Σατέν 2 όψης

Γκρο

80€

90€

100€

90€

140€

110€

100€

150€

120€



www.giftpack.gr

Kαρτες 

Αυτοκόλλητα 

Rooms to let

Veleta Katerina
Tel: +30 22870 23147 

Mob: +30 6949 638832
           +30 6989 870986

,

Τεμ 1 όψης
με πλαστ.

1 όψης
χωρίς πλαστ.

2 όψεις
με πλαστ.

2 όψεις
χωρίς πλαστ.

1. 000

2. 000

3. 000

50€

90€

70€

60€ 30€ 40€

80€ 50€ 60€

100 70 80€ € €

Πληροφορίες
Ελάχιστη ποσότητα: 1000τεμ 
Εκτύπωση: 4 χρώματα offset

Διάσταση: 5 εκ x9 εκ 
Χαρτί: 350γρ Velvet

Χρόνος παράδοσης: 3 μέρες

Μπορούμε να κατασκευάσουμε και 
καρτελάκια σε οποιαδήποτε διάσταση επιθυμείτε

Μπορούμε να τυπώσουμε αυτοκόλλητα
είτε σε ρολό, είτε ψηφιακά , είτε βιτρίνας.

Σε ρολό Ψηφιακά Βιτρίνας



τηλ: 210 - 9889900
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