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H ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΑΕΠΚΑ ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το 1927 σαν αντιπρόσωπος για την Ελλάδα της Γερμανικής εταιρείας ειδών γραφής
STABILO και στη συνέχεια επέκτεινε τις δραστηριότητες της αναλαμβάνοντας την αντιπροσώπευση μεγάλων ευρωπαϊκών οίκων ειδών χαρτοπωλείου & μηχανών γραφείου όπως οι ACCO
UK LTD (REXEL, GBC, IBICO, KENSINGTON),
M+R, SAX, STAUFEN DEMMLER (WEROLA),
αλλά και Ασιατικών όπως οι LIBERTY, LION – NT
CUTTER.



AEPKA COMPANY began its activities in 1927
as exclusive representative for Greece of the
German company STABILO. Its activities were
extended undertaking the representation of big
European stationary and office machines brands
such as ACCO UK LTD (REXEL, GBC, IBICO,
KENSINGTON), M+R, SAX, STAUFEN DEMMLER
(WEROLA) and also of Asiatic ones like LIBERTY, LION – NT CUTTER.



As far as it concerns the field of graphic arts
the company has undertaken the representation of the Austrian stamp manufacturer TRODAT and its’ subsidiary TROTEC, the number
one manufacturer of cutting and engraving laser machines in the world.

Όσον αφορά τον χώρο των γραφικών τεχνών τα τελευταία χρόνια η εταιρεία ανέλαβε
την αντιπροσώπευση της Αυστριακής εταιρείας
σφραγίδων TRODAT καθώς & της θυγατρικής
της TROTEC, νούμερο ένα εταιρείας κατασκευής μηχανημάτων laser κοπής και χάραξης στον
κόσμο.

Nowadays the company’s products that
are distributed in the Greek market are widely
spread and they cover almost all the spectrum
of the stationery goods and the field of engraving and stamp making. 

Σήμερα τα προϊόντα τα οποία διαθέτει η
εταιρεία στην Ελληνική αγορά είναι ευρέως διαδεδομένα και καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα των ειδών χαρτοπωλείου & του κλάδου των
χαρακτών - σφραγιδοποιών. 
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