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Τηλ.: +30 2311 281 571
Email: mercanexport@hotmail.com
Website: www.mercanprint.com
Η MERCAN PROMOTION ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΊ
στο χώρο της βιομηχανικής εκτύπωσης από το
2006 με έδρα στην Κωνσταντινούπολη και με
ισχυρή παρουσία στο βαλκανικό, ευρωπαϊκό
και ασιατικό έδαφος. Είναι ήδη ευρέως γνωστή
στην Ελλάδα στην εκτύπωση έντυπου υλικού
και διαφημιστικών δώρων.
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Το 2015, στα πλαίσια της ραγδαίας ανάπτυξής και επέκτασης του τυπογραφείου, έγινε μία
σημαντική επένδυση στο νέο τμήμα κάθετης
γραμμής παραγωγής ημερολογίων, ατζεντών
και σημειωματάριων.
Το 2017 παρουσιάστηκαν τα ελληνικά ημερολόγια με πωλήσεις που ξεπέρασαν κάθε πρόβλεψη. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα της ασυναγώνιστης σχέσης τιμής και ποιότητας μας.
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Ειδικευόμαστε σε:
Ημερήσια Ημερολόγια Πυρογραφικής
δερματίνης
Ατζέντες/Ημερολόγια Φαρμακείου
Σημειωματάρια πυρογραφικής δερματίνης
Custom παραγγελίες σε ειδικές
προδιαγραφές
Επιπλέον διαφημιστικά δώρα και έντυπα:
Αρωματικά Αυτοκινήτων
Μousepad - Σουβέρ
Στυλό-Μπρελόκ - usb sticks/cards
Μπλουζάκια - Καπέλα
Αρωματικά Μαντηλάκια
Tσάντες Πολυτελείας
Κάρτες απλές - με ειδικές τεχνοτροπίες
-πλαστικές
Έντυπα - Σουπλά
Μαγνήτες - Αυτοκόλλητα
Κατάλογοι - Περιοδικά
Παραστατικά - Mπλοκ
Φάκελα - Folder

Η μεγάλη γκάμα και η μοναδικότητα των
προϊόντων μας, σε συνδυασμό με τις χαμηλές
τιμές, μας καθιστά υπερήφανους συνοδοιπόρους στην επαγγελματική πορεία των συνεργατών μας επαγγελματιών στις γραφικές τέχνες. 
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MERCAN PROMOTION holds a leading role
in the printing industry since 2006. The base
of the company is in Istanbul and with strong
partnerships in the European, the Balkan as well
as the Asian market. The company is well known
in Greece in printing and promotional gifts.
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In 2015, there was a drastic growth with a big
investment move which created a new production department for diaries, agendas and notebooks.
In 2017, the greek diaries were presented and
sales exceeded all expectations. This was the
outcome of our competitive balance between
price and quality.
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We specialize in:
Daily Dairies with thermoleather cover
Diaries for Pharmacies
Notebooks with thermoleather cover
Custom orders at special specifications
Extra business gifts:
Car Fresheners
Μousepads - Glass mats
Pens - Key chains - usb sticks/cards
Tshirts - Jockey hats
Hand wipes
Luxury bags
Business cards simple - special effects –
plastic
Flyers
Magnets - Stickers
Catalogs - Magazines
Blocks
Envelops - Folders

The large variety and uniqueness of our
products, combined with our low pricing, makes
us proud coworkers for our clients, professionals in graphic arts. 
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