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Η ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. ιδρύεται το 1973 με
αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία διαφημιστικού – επιχειρηματικού δώρου. Η εταιρεία αναπτύχθηκε με ραγδαίους ρυθμούς ακολουθώντας
με συνέπεια τη βασική φιλοσοφία για ολοκληρωμένη και υπεύθυνη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που απευθύνονται σε μια ευαίσθητη και
απαιτητική αγορά όπως αυτή του επιχειρηματικού
δώρου.

Επιμένοντας πάντα στην συνεχή ανάπτυξη και
ανανέωση το 2002 η εταιρεία ανοίγει το υποκατάστημα της στην Αθήνα για ακόμη καλύτερη καί
άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της.



Πέρα όμως αυτών των δραστηριοτήτων τα
τελευταία χρόνια ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ
έχει αποκτήσει μερικές από τις πιο δυνατές συνεργασίες με γνωστούς οίκους του εξωτερικού
τόσο στο χώρο του διαφημιστικού δώρου όπως
είναι η STEDMAN & η PF Concept όσο στο χώρο
των μηχανημάτων και αναλωσίμων όπως είναι
η Chemica, Mimaki, Graphtec, Locor, Rutland,
Union κλπ. κάτι που τον καθιερώνει μοναδικό στο
χώρο της αγοράς.

Σαράντα και πλέον χρόνια προσφοράς έχουν
αναδείξει την ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. ως μια από
τις πιο αξιόλογες εταιρείες του κλάδου και έναν
στρατηγικό συνεργάτη για τους σύγχρονους
επιχειρηματίες. Σήμερα η εταιρεία παρουσιάζει
στην collection της πάνω από 800 επιλεγμένα
προϊόντα απ’ όλο τον κόσμο που προέρχονται
από επιλογές γνωστών οίκων του εξωτερικού
(Ευρώπης και Ασίας), καθώς και από παραγωγές
της ιδίας.

Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 2.500 τ.μ. στην
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, ιδιόκτητο κατάστημα στην νέα
Δυτική είσοδο 650 τμ.,υποκατάστημα στην Αθήνα, πελατολόγιο 3.000 επιχειρήσεων σε όλη την
Ελλάδα και με κύκλο εργασιών στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ αντιπροσωπεύει μια σταθερή αξία, προτείνοντας και διαμορφώνοντας τις εξελίξεις ως leader στην αγορά
του επιχειρηματικού δώρου των μηχανημάτων και
αναλωσίμων.

Θέλοντας να προσφέρει ένα ακόμη πιο ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών στους πελάτες της
ιδρύει το 1995 την 3ΜΕ SIGN ΕΠΕ. Μια εταιρεία με
αξεπέραστη προσφορά στο χώρο της εκτύπωσης
και της επιγραφής που φέρνει στην Ελλάδα ότι
νέο και καινοτόμο έχει να επιδείξει ο κλάδος.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ χαρακτηρίζεται από δυναμική και προσωπικότητα, εφαρμόζοντας υψηλά ποιοτικά standards, σύγχρονες
μεθόδους marketing και άριστη ποιότητα προϊόντων, κάτι που τον καθιερώνει μοναδικό στο
χώρο της αγοράς. 

Στην γκάμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται από μηχανήματα και υλικά για sublimation, μεταξοτυπία, ταμπονογραφία,
επιγραφές, ψηφιακή εκτύπωση, laser, CNC router,
χαρακτικά, υλικά θερμομεταφοράς ως μεταλλικά
εξαρτήματα και άλλα αναλώσιμα.
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BAXEVANIDIS SA was founded in 1973 with
main object of manufacturing and marketing of
advertising – business’s gift. The company has
grown rapidly, following consistently the basic
philosophy for integrated and responsible delivery of products and services aimed at a sensitive
and demanding market such as the business gift.

Apart from these activities, the BAXEVANIDIS
GROUP has acquired some of the strongest partnerships with renowned foreign companies in the
field of promotional gifts such as STEDMAN & PF
Concept in the field of machinery and consumables such as Chemica, Mimaki, Graphtec, Locor,
Rutland, Union, etc., which makes it unique to the
market.



More than forty years, BAXEVANIDIS SA is one
of the most remarkable companies in the specific
industry and a strategic partner for modern businessmen. Nowadays, the company presents over
800 selected products from around the world,
from choices of well-known foreign companies
(Europe and Asia), as well as from its own productions.

BAXEVANIDIS GROUP’S facilities consists of
an area of 2,500 sq.m. in the Industrial area of Sindos-Thessaloniki, a privately-owned store at the
new West entrance of 650 sq. meters, a branch
in Athens, a clientele of 3,000 businesses all over
Greece and a turnover of 3 million euros. BAXEVANIDIS GROUP represents a stable value, proposing and shaping the developments as a leader
in its market business gift of machinery and consumables

BAXEVANIDIS SA offers an even more complete package of services to its customers. More
specifically, in 1995 the 3ME SIGN LTD was founded. 3ME SIGN LTD is a company with an unsurpassed offer in the field of printing and the inscription that brings to Greece an innovative sector in
this industry.

The BAXEVANIDIS GROUP is characterized
by dynamic and a special company’s profile, applying high quality standards, modern marketing
methods and excellent product with a professional quality, which establishes it unique in the
market. 

The company’s range of activities includes machines and materials for sublimation, silk screen
printing, pad printing, signs, digital printing, laser,
CNC router, engraving, heat transfer materials as
metal parts and other consumables products.
Always insisting on continued growth, in 2002
the company opens its branch in Athens for even
better and immediate service to its customers.
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