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ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΟΥ ΧΆΡΤΟΥ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΉ ΙΔΕΏΝ

PERRAKIS PAPERS SA- PAPER IS A PASSION
PROJECT

Φυσικό ματ χαρτί που σου μεταδίδει θερμότητα ή ένα λαμπερό στιλπνό χαρτί που «γράφει» με απόλυτη πιστότητα το χρώμα; Το ίδιο
θέμα σε δύο διαφορετικά χαρτιά, δίνει άλλο
αποτέλεσμα και μεταφέρει διαφορετικά μηνύματα στον αποδέκτη. Tο χαρτί είναι η επιφάνεια
της επικοινωνίας που δίνει υπόσταση και μονιμότητα σε ιδέες και προιόντα. Η έντυπη επικοινωνία αφήνει ψυχικό αποτύπωμα, αυτή είναι και
η δύναμή της.

Established in 1887 by Constantine Perrakis,
the PERRAKIS PAPER company was the first
greek Paper Merchant to supply the local market with papers from abroad. It is a 4th generation family-owned company, whose name has
become over the years synonymous with fine
printing papers ,located in the city of Athens.
For Ariadne Perrakis, a lawyer, who is now running the company, paper is a magnificent obsession.

Τα δειγματολόγια μας 1/2/3 δεν περιέχουν
απλώς τα χαρτιά που έχουμε στην αποθήκη
μας, είναι ένα κέλυφος για μεγαλύτερες ιδέες
και εφαρμογές. Με τα χαρτιά αυτά ως σημείο
εκκίνησης, φιλοδοξούμε να προωθήσουμε τη
δημιουργικότητα και προσφέρουμε μια ανοιχτή
πλατφόρμα πρόσβασης με 1000 είδη χαρτιών
και 300 είδη φακέλων.

The company-owned headquarters and
warehouse are located next to one of the most
busy boulevards, Piraeus avenue, which connects the port of Piraeus to Athens city. The
company selects and imports the most creative
european fine papers and envelopes. It is an
on-going quest to up-date and revise the paper range, in order to offer to the greek Graphic
Design, Advertising & Printing community the
richest selection of color, texture and weight
in paper, for endless graphic communication
needs. To support the design and printing community Perrakis Papers has gone beyond with a
new and unique showroom, a sunny loft named
“70X100” where professionals not only find distinctive papers, but equally amazing books and
publications. The loft 70X100 is a powerful new
means to enhance the work of creative people
everywhere. 



Με έτος ίδρυσης το 1887, τα Χαρτιά Περράκης ΑΕ είναι η πιο παλιά «Άποθήκη Χάρτου» της
Ελλάδας. Από τότε μέχρι σήμερα βρίσκουμε
χαρτιά για ελεύθερα πνεύματα. Αυτή είναι η διαδρομή μας σήμερα. Aυτή θα είναι και αύριο. 
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