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∆ηµιουργική επικοινωνία, 
σε επαφή µε την παράδοση

Εκδόσεις - ∆ηµιουργικό Έντυπο
Ανάπτυξη Επιλεγµένων Μορφών Επικοινωνίας

•Ανάπτυξη Επιλεγµένων Μορφών Επικοινωνίας
Σχεδιάζουµε και οργανώνουµε πρωτοποριακές λύσεις επικοινωνίας 

που να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά στους επιχειρηµατικούς σας στόχους. 
Γεφυρώνουµε τη σχέση µεταξύ των προιόντων και των καταναλωτών. 

•Υπερασπιζόµαστε την Παράδοση

•Προβάλλουµε το Ελληνικό Τραπέζι

•Εδώ και 20 χρόνια µαζεύουµε τις καλύτερες συνταγές

•Με Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 
Σχεδιάζουµε την προβολή σας 



Έρευνα, Επιµέλεια και Έκδοση
Βιβλίων, Περιοδικών, Εφηµερίδων, Εντύπων

Έρευνα, Συγγραφή κειµένων, Επιµέλεια, 
∆ηµιουργικό, Σελιδοποίηση, Βιβλίων, Λευκωµάτων, Εντύπων  

Έρευνα, Συγγραφή κειµένων, Επιµέλεια, 
∆ηµιουργικό, Σελιδοποίηση, Βιβλίων, Λευκωµάτων, Εντύπων  

∆ιαχείριση και Επιµέλεια Ιστοσελίδων, 
Τουριστικού, Γαστρονοµικού, Λαογραφικού ενδιαφέροντος.

∆ηµιουργικό  ∆ιαφηµιστικό  Έντυπο – Λογότυπα - ΕτικέτεςΗ διακίνηση ιδεών και µηνυµάτων ως εργαλεία επικοινωνίας...
Ένα βιβλίο, ένα λεύκωµα, αποτελούν πάντα το σταυροδρόµι των πολιτισµών 
και το καταφύγιο των τεχνών και των γραµµάτων απέναντι στη φθορά του χρόνου...

•Θέλετε να δηµιουργήσετε το δικό σας προσωπικό 
ή συλλογικό βιβλίο, λεύκωµα ή άλµπουµ;

• Να θυµηθείτε τα όνειρα της γειτονιάς, τους 
παιδικούς σας φίλους, τα πρώτα σας παιχνίδια, τις 
πρώτες σας φωτογραφίες και να ταξιδέψετε στον 
παράδεισο των παιδικών σας χρόνων, παίρνοντας 
µαζί σας και τους χυµούς από την πιο γνήσια 
ελληνική λαϊκή µας παράδοση;

• Θέλετε να διασώσετε τις δικές σας παραδοσιακές 
συνταγές πλαισιώνοντάς τες µε την ιστορία, τις 
παραδόσεις και τα έθιµα της ιδιαίτερης πατρίδας 
σας;

• Θέλετε να διασώσετε για πάντα το έργο, τις 
δράσεις και τις αξίες του συλλόγου σας ή της 
εταιρείας σας;

• Θέλετε µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 100 
χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, να 
δηµιουργήσετε µια κιβωτό µνήµης που θα περάσει 
και στις επόµενες γενιές;

Συγγραφή Άρθρων και Κειµένων

Ένα έντυπο ταξίδι, µικρό ή µεγάλο, µε εικόνες και 
λέξεις, σε µια οικεία σελίδα, µπορεί να είναι µια 
έκρηξη ιδεών και εννοιών. Κάθε πρόταση µπορεί να 
προσφέρει ένα πλούτο ανακαλύψεων και 
απολαύσεων. 

Αναλαµβάνουµε άρθρα και κείµενα για 
Ιστοσελίδες, Blogs, Social Media, Flyers – 
Φυλλάδια, Έντυπα. 

Επίσης, ∆ιαχείριση και Επιµέλεια Ιστοσελίδων, 
Τουριστικού, Γαστρονοµικού, Λαογραφικού 
ενδιαφέροντος.

"Καλύτερο Ελληνικό Βιβλίο Μαγειρικής",
Gourmand 2010.
"Καλύτερο Βιβλίο Μεσογειακής Κουζίνας στον κόσµο",  
Gourmand 2010, Εκδόσεις Σαββάλας.
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