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Η GRIVAS ADVERTISING δραστηριοποιείται
στο χώρο του διαφημιστικού δώρου από το 1987
(εισαγωγή, εμπόριο, εκτύπωση). Όλα αυτά τα
χρόνια η εταιρεία μας εισάγει και προωθεί μεγάλη γκάμα από τα πιο γνωστά brands (Bic,Fruit
Of The Loom, B&C, Go, Zorr κλπ).

Επίσης τα τελευταία δύο χρόνια εισάγουμε
κατά αποκλειστικότητα για την Ελλάδα τους κορυφαίους ποιοτικά αναπτήρες Go και Zοrr.



Θα χαρούμε να σας δούμε στο περίπτερο
μας για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για την δουλειά και τα προϊόντα μας. 

Η εταιρεία μας τα τελευταία χρόνια μπήκε
δυναμικά στο χώρο των συνεκτυπώσεων εντύπων. Έτσι μπορούμε να σας προσφέρουμε κορυφαίας ποιότητας εκτυπώσεις αλλά και τις χαμηλότερες τιμές στην αγορά.
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GRIVAS ADVERTISING began its activities in
1987, in the field of advertising business gifts
(import, marketing, printing).

Also, for the last two years, we are the exclusive representatives of the top quality lighters
Go/Zorr in Greece.

For years, the company imports and promotes a wide range of popular brands (Bic,
Fruit Of The Loom, B&C, Go, Zoor etc.)

We will be glad to welcome you at our stand,
in order to inform you about our products and
services. 

Recently, the company has dynamically entered the fields of mass flyer printing. In this
way, we offer a combination of both high quality printings and the lowest prices of the market.
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