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Περίπτερο 110

Λ. Τατοΐου 29, Αχαρναί 13677
Τηλ.: 210 2519208
Email: sales@klick.gr
Website: www.klick.gr



H Σ.ΤΣΟΥΡΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ δραστηριοποιείται
από το 1986 στην χονδρική και λιανική πώληση
επαγγελματικών στολών και ρούχων/αξεσουάρ
εργασίας, διαφημιστικής ένδυσης και επιχειρηματικού/προωθητικού δώρου, παρέχοντας ταυτόχρονα υπηρεσίες παντός είδους εκτύπωσης/
κεντήματος/επεξεργασίας του λογότυπού σας
εντός των εγκαταστάσεών μας.

Πρόσφατα δημιουργήσαμε μία νέα σειρά επιλεγμένων διαφημιστικών ενδυμάτων υψηλών
προδιαγραφών με τη δική μας ετικέτα Klick. Η
συλλογή περιλαμβάνει ρούχα για κάθε περίσταση (t-shirt, πόλο, φούτερ, παντελόνια, μπουφάν,
ζακέτες, ποδιές, φόρμες κ.α.) στις οικονομικότερες τιμές (best value for money). Μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.klick.gr

Εισάγουμε και κατασκευάζουμε μία μεγάλη
ποικιλία σε υψηλής ποιότητας:
• Είδη επαγγελματικής ένδυσης, στολών εργασίας και εργατικών αξεσουάρ
• Είδη διαφημιστικής ένδυσης ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, βρεφικά
• Διαφημιστικά δώρα για επικοινωνιακές
ενέργειες

Τα ρούχα υψηλής ποιότητας μάς παρέχουν
τη δυνατότητα να δημιουργούμε καλύτερα και
πιο ανθεκτικά λογότυπα.
Επιπλέον σε εμάς μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας ιδιωτική ετικέτα ρούχων.
Διενεργούμε όλους τους απαραίτητους
ελέγχους σε όλα τα στάδια παραγωγής, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας θα
απολαμβάνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
μας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η συλλογή μας είναι πιστοποιημένη και απολύτως συμβατή με τους κανόνες υγιεινής και τα
υψηλά πρότυπα ασφαλείας. 
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S. TSOYRLAKIS & CO HAS BEEN ACTIVE
SINCE 1986 in the market of wholesale and retail
of professional work wear & work accessories,
promotional clothing & accessories and
promotional items, while providing all kinds of
services print/embroidery/processing of your
logo within our facilities.

Recently we created a new range of highquality promotional garments with our own
private label “Klick”. The collection includes
clothing for every occasion (t-shirt, Polo shirts,
sweatshirts, pants, jackets, cardigans, aprons,
overalls etc.) at low-cost prices (best value for
money). You can visit our website www.klick.gr.

We import and manufacture a wide variety
of high quality:
• Professional work wear & uniforms
• Promotional clothing for men, women, kids,
infant
• Customized gifts for promotions

High quality clothes provide us with the
ability to create long lasting decorations with
your logo.
In addition, we offer you the opportunity to
create your own private label clothes.
We carry out all necessary checks at all
stages of production, in order to ensure that our
customers will enjoy our products and services
for a long time.
Our collection is certified and fully compatible
with the rules of hygiene and the high safety
standards. 

16th Graphic Arts & Visual Communication Exhibition
2 2 - 24 FE B RUARY

w w w.graphicaexpo.gr

print

label

pack

sign

2019
M E C AT H E N S

