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 Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ «ΗΛΙΑΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ» είναι μία αμιγώς
ελληνική επιχείρηση που εξειδικεύεται στην κατασκευή
σημαιών, λαβάρων, ιστών και ειδών παρελάσεως και
σημαιοστολισμού από το 1897.
Η Φιλοσοφία μας:
Γνωρίζουμε ότι κάθε σύμβολο, ιστορικό ή σύγχρονο,
εθνικό ή εταιρικό έχει μια βαρύτητα μεγαλύτερη από
τις γραμμές και τα χρώματα που το αποτελούν. Φέρει
πάντοτε μία δική του ιστορία, ένα σύνολο αξιών και ‘πιστεύω’. Ένας από τους στόχους μας είναι να δώσουμε
ζωή σε καθένα από αυτά τα σύμβολα, και να τα βλέπουμε να ανεμίζουν περήφανα. Είμαστε αφοσιωμένοι στο
να μεταφέρουμε στο ύφασμα κάθε σύμβολο με σεβασμό, όπως άλλωστε αρμόζει σε κάθε τι που αντιπροσωπεύει και αναπαριστά μία ιδέα.
Τα προϊόντα μας:
Στο εργοστάσιό μας στις Αχαρνές κατασκευάζονται
οι σημαίες, τα λάβαρα και τα είδη σημαιοστολισμού και
παρελάσεως. Εμπορευόμαστε κύπελλα, έπαθλα, πλακέτες, μετάλλια και παρέχουμε εκτυπώσεις και χαράξεις
αφιερώσεων, εκτυπώσεις διπλωμάτων και μια σειρά από
αναμνηστικά σήματα όπως μεταλλικές κονκάρδες, σήματα πέτου και μπρελόκ.
Στα καταστήματά μας θα βρείτε επίσης και καθισματάκια θεάτρου δικής μας κατασκευής, ομβρέλλες βροχής, ηλίου και διαφημιστικές, καθώς και παραδοσιακές
στολές και μουσικά όργανα παρελάσεως.
Οι πελάτες μας:
Εδώ και 120 χρόνια προσφέρουμε στους πελάτες
μας ποιότητα που ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα σε ανταγωνιστικές τιμές. Οι σχέσεις που δημιουργούμε με τους πελάτες μας αντέχουν στο χρόνο και
αυτό οφείλεται στο ενδιαφέρον που δείχνουμε στον
καθένα ξεχωριστά. Πιστεύουμε πως ο διάλογος μας
επιτρέπει να καταλάβουμε τις ανάγκες του κάθε πελάτη και να προσφέρουμε την ιδανικότερη λύση. Στόχος
μας είναι με κάθε συνεργασία να ενισχύουμε αυτή τη
σχέση εμπιστοσύνης. 

“ELIAS COCONIS” is a purely Greek company,
specializing in the manufacturing of flags, banners,
poles, stands and parade accessories since 1897.
Our philosophy:
We know that every symbol, historical or contemporary, national or corporate carries a weight
greater than the shapes and colors that compose
it. It always has a story to tell, a set of values and
an identity. One of our goals is to give life to each
of these symbols and see them waving proudly.
We are dedicated to transferring each symbol to
the fabric with respect, as befits everything that
represents and expresses an idea.
Our products:
In our factory in Acharnes we manufacture
flags, banners, stands, decoration material and
parade equipment. We sell awards, cups, trophies,
medals and plaques with printed and engraved inscriptions, diplomas, and a series of commemorative gifts like metal badges, pins and key chains.
In our stores you will also find theater seats
of our own manufacture, umbrellas, as well as
traditional costumes and musical instruments for
parades.
Our Customers:
For 120 years we have been offering our customers quality products that meet international
standards at competitive prices. We create long
lasting relationships with our clients due to the interest we show to each of them individually. We
believe that open dialogue allows us to understand
the needs of each customer and enables us to offer
them the ideal solution. Our goal is to strengthen
our reputation of trust in all our collaborations. 
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