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  Διανύοντας  τον τρίτο χρόνο λειτουργίας μας  και έχοντας κατακτήσει σημεία της αγοράς όπως τα 

αεροδρόμια του νησιού, γκαλερί, μουσεία, gift shop ξενοδοχείων κλπ. εισάγουμε μία σειρά προϊόντων που 

απευθύνονται στα ξενοδοχεία ως δώρο αναχώρησης.

  Το δώρο αναχώρησης έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, είναι το τέλος μίας καλής συνεργασίας και η αρχή για 

μία μελλοντική. Είναι μία έμπρακτη ευχαριστία και απόδειξη της φιλοξενίας που διακρίνει τους Έλληνες και 

ταυτόχρονα μία έκπληξη για τον επισκέπτη. Όπως γνωρίζουμε, η τελευταία εντύπωση είναι αυτή που 

καταγράφεται ως συνολική εικόνα του καταναλωτή – πελάτη. 

   Η σειρά των προϊόντων μας αποτελείται από μία γκάμα προϊόντων που καλύπτει όλες τις ηλικίες των 

επισκεπτών, σε διάφορες τιμές για να ικανοποιήσουμε κάθε σας ανάγκη. 

Σε κάθε προϊόν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης του λογότυπου και των στοιχείων της επιχείρησής σας 

(διεύθυνση, mail, τηλέφωνο κλπ) έτσι ώστε να αποτελεί ένα εξατομικευμένο προϊόν για κάθε τουριστική 

μονάδα.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

                                                                                                                                          Με εκτίμηση,

                                                                                                                               Τσιβουράκη Μαρία,

                                                                                                                                 Μουλάκη Γεωργία



inspired by Minoan Kamares ware pottery
PAPER CANDLE HOLDER

TRAVEL CANDLE HOLDER



TRAVEL CANDLE HOLDER



Κηροπήγιο για ρεσώ με σχέδιο εμπνευσμένο 
από τα Μινωικά Καμαραϊκά Σκεύη 

 
Το σετ περιλαμβάνει ένα χάρτινο περίβλημα, μία ξύλινη βάση, ένα κερί ρεσώ και μία 
μικρή ιστορία με πολιτιστικά στοιχεία μεταφρασμένη σε Αγγλικά, Ρώσικα και Γερμανικά

Ο Καμαραϊκός ρυθμός ξεκίνησε από τα 
ανακτορικά εργαστήρια κεραμικής της 
Φαιστού και της Κνωσού  τον 18ο και 17
ο αιώνα π.χ. Έλαβε την ονομασία του 
από το σπήλαιο ‘’Καμαρών’’ που 
βρίσκεται στο βουνό ‘’Ψηλορείτης’’ 
όπου και βρέθηκαν και τα πρώτα 
πολύχρωμα αγγεία. Τα διακοσμητικά 
μοτίβα του Καμαραϊκού ρυθμού 
σχεδιάζονται με κόκκινη ώχρα, λευκό 
και ρόδινο χρώμα με φόντο το μαύρο 
χρώμα του αγγείου. Τα θέματα είναι 
γεωμετρικά, φυτικά σύνθετα 
σπειροειδή και ελικοειδή, ιδιαίτερα 
πολύπλοκα και πρωτότυπα σε 
ανεξάντλητους συνδυασμούς.

TRAVEL CANDLE HOLDER



PAPERBOAT

PAPER BOAT



PAPER BOAT



 
Το σετ περιλαμβάνει ένα φύλλο εκτυπωμένο και αδιαβροχοποιημένο με εκτυπωμένες 
βοηθητικές γραμμές και διακόσμηση, οδηγίες κατασκευής και μία μικρή ιστορία με 
πολιτιστικά στοιχεία μεταφρασμένη σε Αγγλικά, Ρώσικα και Γερμανικά

Η πιο γνωστή χάρτινη κατασκευή 
στην Ελλάδα. Όλοι ξέρουν να 
μετατρέπουν ένα κομμάτι χαρτί σε 
χάρτινο καράβι. Μία εύκολη 
κατασκευή για παιδιά, που περνάει 
από γενιά σε γενιά και ενθουσιάζει 
τους μικρούς θαλασσινούς.

Χάρτινο καραβάκι - κατασκευή origami 
για μικρούς και μεγάλους

PAPER BOAT



STATIONARY  SET

STATIONARY  SET



STATIONARY  SET



 
Το σετ περιλαμβάνει ένα μπλοκάκι από τα παραπάνω σχέδια, έναν σελιδοδείκτη, μία 
καρτέλα με αυτοκόλλητα και ένα μικρό μολύβι
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Mπλοκάκια 11Χ11εκ. με σκίτσα από διαδρομές και μνημεία της Κρήτης

Καρτέλα με 4 αυτοκόλλητα από τους 
νομούς της Κρήτης

Σελιδοδείκτης 10Χ4εκ.

Σετ γραφικής ύλης τεσσάρων τεμαχίωνSTATIONARY  SET



silk square scarf 55x55
MINOAN CHARM

MINOAN SCARF



MINOAN SCARF



MINOAN SCARF

Μαντήλι 55 Χ 55 εκ. από 100 % ζωικό μετάξι ή εναλλακτικά, από συνθετικό μετάξι 
chiffon, σε τρία διαφορετικά χρώματα, συσκευασμένο σε κουτί πολυτελείας 

Μαντήλι εμπνευσμένο από ύφασμα 
Μινωικής Ενδυμασίας  
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