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Card with thyme seeds
Κάρτα με σπόρους θυμαριού



Κάρτα διαστάσεων 10x15εκ. με σπόρους θυμαριού στο εσωτερικό της. Στην 
κάρτα αναγράφονται οδηγίες σποράς και ένα κείμενο για την προέλευση του 
θυμαριού.  Η κάρτα περιέχεται σε ζελατίνες PP, άριστης ποιότητας. 

Κάρτα με σπόρους θυμαριού / CT-01
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Card with thyme seeds

Σπόροι 
θυμαριού

Κείμενο 
για την 
προέλευση 
του 
θυμαριού

Η κάρτα 
περιέχεται 
σε ζελατίνες 
PP, άριστης 
ποιότητας

Το λογότυπο 
σας 

τοποθετείται 
στην πίσω όψη 

της κάρτας

Kάρτα 
10x15εκ.

Οδηγίες σποράς
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Passepartout
Καδράκια πασπαρτού
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passepartout

Eξωτερική 
xάρτινη 
συσκευασία 
με το 
λογότυπό 
σας

Καδράκι 
πασπαρτού 
20χ25cm

Πίσω από τα 
καρδάκια 
υπάρχει 
κρεμασταράκι 
για εύκολη 
ανάρτηση

Καδράκι 
πασπαρτού 
15χ20cm

Καρδάκια πασπαρτού /PS-01 -- PS-02

Καρδάκια πασπαρτού σε διαστάσεις 15x20cm και 20x25cm με το λογότυπό σας και 
φωτογραφίες της επιλογής σας. Τα προϊόντα περιέχονται σε ζελατίνες PP, άριστης 
ποιότητας. Υπάρχει  δυνατότητα εξωτερικής χάρτινης συσκευασίας με το 
λογότυπό και τα στοιχεία της εταιρίας σας
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Coaster set
Σετ σουβερ



Γυάλινο σουβέρ διαστάσεων 8x8εκ. με φωτογραφίες της επιλογής σας και το 
λογότυπό σας. Τα προϊόντα περιέχονται σε ζελατίνες PP, άριστης ποιότητας. 
Υπάρχει  δυνατότητα εξωτερικής χάρτινης συσκευασίας με το λογότυπό και τα 
στοιχεία της εταιρίας σας 

Γυάλινο σουβέρ / CG-01-- CG-02
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glass coaster set

Τα προϊόντα 
περιέχονται 

σε 
ζελατίνες 
PP, άριστης 
ποιότητας

Γυάλινο 
σουβέρ με 
φωτογραφίες 
της επιλογής 
σας και το 
λογότυπό 
σας.

Eξωτερική 
xάρτινη 

συσκευασία 
με το 

λογότυπό 
σας



Δύο σουβέρ από κόντρα πλακέ με χάραξη laser, διαστάσεων 8x8εκ., σε διάφορα 
σχέδια και το λογότυπό σας. Τα προϊόντα περιέχονται σε ζελατίνες PP, άριστης 
ποιότητας. Υπάρχει δυνατότητα εξωτερικής χάρτινης συσκευασίας με το 
λογότυπό και τα στοιχεία της εταιρίας σας 

Ξύλινα σουβέρ με χάραξη laser / CW-01-- CW-03
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wood coaster set

τα προϊόντα 
περιέχονται 

σε ζελατίνες 
PP, άριστης 
ποιότητας

Σουβέρ σε 
διάφορα 

σχέδια μετο 
λογότυπό 

σας.

Eξωτερική 
xάρτινη 
συσκευασία με 
το λογότυπό 
σας



Δύο σουβέρ από κόντρα πλακέ διαστάσεων 8x8εκ., με εκτύπωση του Μινωικού 
λαβυρίνθου και το λογότυπό σας. Περιλαμβάνεται μία μικρή ιστορία του 
λαβυρίνθου σε τέσσερις γλώσσες. Τα προϊόντα περιέχονται σε ζελατίνες PP, 
άριστης ποιότητας. Υπάρχει  δυνατότητα εξωτερικής χάρτινης συσκευασίας με το 
λογότυπό και τα στοιχεία της εταιρίας σας  

Ξύλινα σουβέρ με εκτύπωση/ CW-02-- CW-03
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τα προϊόντα 
περιέχονται 
σε ζελατίνες 
PP, άριστης 
ποιότητας

Σουβέρ  με 
σχέδιο του 
Μινωικού 

λαβυρίνθου 
και το 

λογότυπο σας

Eξωτερική 
xάρτινη 
συσκευασία με 
το λογότυπό 
σας

wood coaster set



ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ Μ. ΜΟΥΛΑΚΗ Γ. Ο.Ε. - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ SOUVENIR
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : ΤΗΛ./FAX 2821090042 - 6973433938
EMAIL : memoteasers@gmail.com

teasersmemo

Bookmark set
Σετ σελιδοδεικτών



Σετ δύο σελιδοδεικτών με σχέδια εμπνευσμένα από τον πολιτισμό της Κρήτης. Τα 
προϊόντα περιέχονται σε ζελατίνες PP, άριστης ποιότητας. Υπάρχει  δυνατότητα 
εξωτερικής χάρτινης συσκευασίας με το λογότυπό και τα στοιχεία της εταιρίας 
σας 

Σετ δύο σελιδοδεικτών / ΒΜ-01
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bookmark set 

τα προϊόντα 
περιέχονται 

σε ζελατίνες 
PP, άριστης 
ποιότητας

Σετ δύο 
σελιδοδεικτών 
με σχέδια 
εμπνευσμένα 
από τον 
πολιτισμο της 
Κρήτης

Eξωτερική 
xάρτινη 

συσκευασία 
με το 

λογότυπό 
σας



Σετ σελιδοδείκτη με  ξύλινο μολύβι, με σχέδια εμπνευσμένα από τον πολιτισμό της 
Κρήτης. Τα προϊόντα περιέχονται σε ζελατίνες PP, άριστης ποιότητας. 

Σετ σελιδοδείκτη με μολυβί ξύλινο / ΒΜ-02
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bookmark set with pencil

τα 
προϊόντα 

περιέχοντ
αι σε 

ζελατίνε
ς PP, 

άριστης 
ποιότητας

 
ΣελιδοδεΊκτες 
με σχέδια 
εμπνευσμένα 
από τον 
πολιτισμο της 
Κρήτης

μολυβάκια
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Calendar
Ημερολόγιο 



Ημερολόγιο τοίχου διαστάσεων 12x16cm  με το λογότυπό σας και φωτογραφίες 
της επιλογής σας. Τα προϊόντα περιέχονται σε ζελατίνες PP, άριστης ποιότητας. 
Υπάρχει  δυνατότητα εξωτερικής χάρτινης συσκευασίας με το λογότυπό και τα 
στοιχεία της εταιρίας σας

Ημερολόγιο τοίχου / CL-01 
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calendar small

Eξωτερική 
xάρτινη 

συσκευασία 
με το 

λογότυπό σας

τα προϊόντα 
περιέχονται 

σε ζελατίνες 
PP, άριστης 
ποιότητας

12 κάρτες 
ημερολογίου με 
φωτογραφίες της 
επιλογής σας και 
το λογότυπό σας.

Πίσω από το 
ημερολόγιο 
υπάρχει 
κρεμασταράκι 
για εύκολη 
ανάρτηση



Επιτραπέζιο ημερολόγιο διαστάσεων 12,0x16,0cm τοποθετημένο σε ξύλινο 
καβαλετάκι, με το λογότυπό σας και φωτογραφίες της επιλογής σας. Τα προϊόντα 
περιέχονται σε ζελατίνες PP, άριστης ποιότητας. 

                

Επιτραπέζιο ημερολόγιο / CL-02 
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calendar large

       

τα προϊόντα 
περιέχονται 

σε ζελατίνες 
PP, άριστης 
ποιότητας

12 κάρτες 
ημερολογίου με 
φωτογραφίες της 
επιλογής σας και 
το λογότυπό σας.

ξυλινο μικρό 
καβαλέτο
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Candle holder
Επιτραπέζιο φαναράκι



Επιτραπέζιο φαναράκι από περγαμηνή με ξύλινη βάση και δύο κεράκια, με το 
λογότυπο σας και σχέδιο της επιλογής σας. Τα προϊόντα περιέχονται σε ζελατίνες 
PP, άριστης ποιότητας. Υπάρχει  δυνατότητα εξωτερικής χάρτινης συσκευασίας με 
το λογότυπό και τα στοιχεία της εταιρίας σας

Επιτραπέζιο φαναράκι CH-02
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candle holder

τα προϊόντα περιέχονται σε 
ζελατίνες PP, άριστης ποιότητας

φαναράκι 
από 

περγαμηνή

κεράκια

ξύλινη βάση

Eξωτερική 
xάρτινη 

συσκευασία 
με το 

λογότυπό σας
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Χάρτινο Φαναράκι με σχέδιο εμπνευσμένο από τα Μινωικά Αγγεία Καμαραϊκού 
ρυθμού, σε χάρτινη συσκευασία τύπου Folder με το λογότυπο σας. Το σετ 
περιλαμβάνει μία ξύλινη βάση, δύο κεράκια και μια μικρή ιστορία πληροφόρησης 
με στοιχεία πολιτισμού  μεταφρασμένη σε Αγγλικά, Γερμανικά και Ρώσικα  

Χάρτινο Φαναράκι  / CH-01
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τα προϊόντα 
περιέχονται σε 
ζελατίνες PP, 

άριστης 
ποιότητας

χάρτινο 
φαναράκι

κεράκια

ξύλινη βάση

μικρή ιστορία 
πληροφόρησης

Eξωτερική 
xάρτινη 

συσκευασία 
με το 

λογότυπό σας
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Μαγνητάκια
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Εκτύπωση του 
λογότυπου σας 
και φωτογραφιών 
της 
ξενοδοχειακής 
σας μονάδας

Χάρτινο 
μαγνητάκι 6 x 6 
cm με μαγνήτη 
νεοδυμίου στην 
πίσω όψη 

Καρτέλα 10 x 15 
cm με το 
λογότυπο σας, 
φωτογραφία και 
το δικό σας 
μήνυμα 

τα προϊόντα 
περιέχονται σε 
ζελατίνες PP, 
άριστης 
ποιότητας

Μαγνητάκια με δίσκο νεοδυμίου / LM-01

Χάρτινη κατασκευή διαστάσεων 6x6m, με μαγνητικό δίσκο νεοδυμίου, 
τοποθετημένο σε καρτέλα 10x15m, με το λογότυπό και φωτογραφίες της επιλογής 
σας. Το προϊόν περιέχεται σε ζελατίνα PP, άριστης ποιότητας. 
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Σετ γραφικής ύλης
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Σετ γραφικής ύλης / ST-01 

Κάρτα (card 
postal)

Σημειωματάριο 
11x11cm με 

εκτύπωση του 
λογότυπου σας 

και 
φωτογραφιών ή 

σκίτσων της 
επιλογής σας Μολυβάκι 

Σετ γραφικής ύλης με μία κάρτα (card postal), ένα μολυβάκι και ένα σημειωματάριο 
11x11cm, με το λογότυπο και φωτογραφίες σας ή  σκίτσα της επιλογής σας. Τα 
προϊόντα περιέχονται σε ζελατίνες PP, άριστης ποιότητας. Υπάρχει  δυνατότητα 
εξωτερικής χάρτινης συσκευασίας με το λογότυπό και τα στοιχεία της εταιρίας σας

Εκτύπωση του 
λογότυπου σας και 
φωτογραφιών της 
ξενοδοχειακής 

σας μονάδας

Eξωτερική 
xάρτινη 

συσκευασία με 
το λογότυπό 

σας

τα προϊόντα 
περιέχονται σε 
ζελατίνα PP, 
άριστης 
ποιότητας. 
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Χάρτινο καραβάκι
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Χάρτινο καραβάκι - κατασκευή origami /PB-01 

Χάρτινο καραβάκι από χαρτί αδιαβροχοποιημένο με εκτυπωμένες βοηθητικές 
γραμμές και διακόσμηση, οδηγίες κατασκευής και μία μικρή ιστορία 
πληροφόρησης μεταφρασμένη σε Αγγλικά, Γερμανικά και Ρώσικα. Το  λογότυπό 
σας εκτυπώνεται πάνω στην καρτέλα και πάνω στο καραβάκι.  Το προϊόν 
περιέχεται σε ζελατίνα PP, άριστης ποιότητας.

μικρή ιστορία 
πληροφόρησης

Χάρτινο 
καραβάκι 

Χαρτί 
αδιάβροχο

ποιημένο

oδηγίες 
κατασκευής

εκτύπωση του 
δικού σας 

λογότυπου

εκτύπωση του 
δικού σας 

λογότυπου

το προϊόν 
περιέχεται σε 
ζελατίνα PP, 
άριστης 
ποιότητας
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Μαντήλια από συνθετικό μετάξι chiffon 85*85εκ. και 65*85εκ., τετράγωνα ή 65*65
εκ.τρίγωνο, σε τρεις διαφορετικές αποχρώσεις, με χάρτινη συσκευασία με το 
λογότυπο σας. Η πληροφόρηση είναι μεταφρασμένη  σε Αγγλικά, Γερμανικά και 
Ρωσικά. Το σχέδιο είναι εμπνευσμένο από ύφασμα Μινωικής Ενδυμασίας. 
Προσαρμογή της συσκευασίας με το λογότυπο σας. Δυνατότητα εκτύπωσης 
λογότυπου πάνω στο φουλάρι για πάνω από 50 τεμάχια             

Μαντήλι από συνθετικό μετάξι chiffon / MC-01-02-03
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Eξωτερική 
xάρτινη 
συσκευασία με το 
λογότυπό σας

κόκκινο

Το σχέδιο είναι 
εμπνευσμένο από 
ύφασμα Μινωικής 
Ενδυμασίας. 

μπλε

κίτρινο

τα προϊόντα 
περιέχονται σε 
ζελατίνες PP, 
άριστης 
ποιότητας
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Mind the Blue
Chania - Crete

Mind the Blue
Rethymno - Crete

Προτεινόμενα σκίτσα για εκτυπώσεις
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loggia - 2015

Spinalonga
Crete - Greece

Mind the Blue

Crete -Greece

Heraklion Chania

Προτεινόμενα σκίτσα για εκτυπώσεις
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Προτεινόμενα σκίτσα για εκτυπώσεις
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