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   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ASTERIAS με έδρα τον Άγιο Δη-
μήτριο Αττικής δραστηριοποιείται στο σχεδια-
σμό, στην παραγωγή και διανομή εξειδικευμέ-
νων προϊόντων γραφικών τεχνών. Η εταιρεία 
ιδρύθηκε το 1961 κατασκευάζοντας και πουλώ-
ντας προσκλητήρια γάμου - βάπτισης και φακέ-
λους ενώ αναπτύχθηκε περαιτέρω τη δεκαετία 
του 1990 επεκτείνοντας την αρχική γκάμα προ-
ϊόντων της και εισχωρώντας σε νέους τομείς 
όπως το εμπόριο χάρτου χονδρικής, τα κουτιά 
πολυτελείας και διάφορα αξεσουάρ από χαρτί, 
με έμφαση πάντα στο σχεδιασμό και στην άρι-
στη ποιότητα της πρώτης ύλης. Από  το 2012 η 
εταιρεία Asterias συμμετέχει στην διεθνή έκθε-
ση Paperworld Fraknfurt και από το 2014 επε-
κτείνει τη δραστηριότητά της στα είδη χαρτο-
πωλείου και στα κουτιά συσκευασίας.

Η Φιλοσοφία μας:
Τα προϊόντα της Asterias είναι σχεδιασμένα 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς, συνδυ-
άζοντας την πρωτοτυπία στο σχεδιασμό και την 
υψηλότερη ποιότητα πρώτων υλών.

Βασικοί μας στόχοι:
1. Ποιότητα & Σχεδιασμός
2. Διαφοροποίηση & Αποκλειστικότητα
3. Καινοτομία & Δημιουργικότητα
4. Προσαρμοστικότητα
5. Προώθηση & Επικοινωνία
6. Διανομή & Εξυπηρέτηση πελατών
7. Εμπιστοσύνη & Αξιοπιστία

Προϊόντα και Υπηρεσίες:
Ειδικά Χαρτιά
Φάκελοι
Κουτιά - Είδη συσκευασίας
Προσκλητήρια Γάμου & Βάπτισης
Ειδικές Εκτυπώσεις
Χάρτινα Αξεσουάρ
Εταιρική Ταυτότητα   

Γρ. Λαμπράκη 3, Άγιος Δημήτριος, 173 43
Τηλ.: 210 97 53 665, 210 38 22 710-716
Fax: 210 97 66 833 
Email: astprint@otenet.gr
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  ASTERIAS COMPANY, based in Agios Dimitrios, 
Attica, is active in the design, production 
and distribution of specialized graphic arts 
products. The company was established in 
1961 by manufacturing and selling wedding and 
baptism invitations and envelopes, and further 
developed in the 1990s, expanding its original 
range of products and penetrating into new 
areas, such as wholesale paper trade, luxury 
boxes and various paper accessories, always 
emphasizing in the design and the excellent 
quality of the raw material. From 2012 Asterias 
participates in the international exhibition 
Paperworld Fraknfurt and from 2014 extends its 
activity in sectors such as the stationery items 
and the packing boxes.

Our philosophy:
Asterias products are designed according to 

market requirements, combining originality in 
design and the highest quality raw materials.

Our main goals:
1. Quality & Design
2. Diversification & Exclusivity
3. Innovation & Creativity
4. Adaptability
5. Promotion & Communication
6. Distribution & Customer Service
7. Trust & Reliability

Products and Services:
Fine Papers Trade
Fine Paper Envelopes
Boxes – Packaging
Wedding & Christening Invitations
Special Prints
Paper Accessories
Corporate Identity    

3, Gr.lampraki Str., Agios Dimitrios, 173 43
Tel.: 210 97 53 665, 210 38 22 710-716 
Fax: 210 97 66 833 
Email: astprint@otenet.gr
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