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ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
Περίπτερο 420

Τρία Χάνια Νεοχωρούδας
570 08 Ιωνία Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310533855, Fax: 2310518279
Email: info@chalex.gr
Website: www.chalex.gr
Η επιχείρησή μας, εισάγει, διαθέτει και προτείνει μια τεράστια ποικιλία “ειδικών χαρτιών”
με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, κατασκευασμένα στα πλέον επώνυμα ευρωπαϊκά εργοστάσια όπως Fedrigoni, Favini, Arjo Wiggins κ.α.

Ο XΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΌΣ ΟΊΚΟΣ “ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΑΔΗΣ” ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη και αποτελεί
το παλαιότερο κατάστημα χαρτεμπορίου στη
Βόρειο Ελλάδα λειτουργώντας από το 1938.



Διατηρόντας μια παράδοση 80 χρόνων στο
εμπόριο χάρτου, η εταιρεία μας παραμένει πιστή στις υψηλές εμπορικές αξίες εντιμότητας
και αξιοπιστίας, φροντίzοντας για την καλύτερη
και αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Με την συμμετοχή πλέον και της τέταρτης
γενιάς “Χατζηαλεξιάδη”, η εταιρεία μας ενδυναμώνει την παρουσία της στο χώρο του χαρτεμπορίου επεκτείνοντας την παρουσία της σε
όλη την Ελλάδα και προσθέτοντας νέες κατηγορίες χαρτιών και παρεμφερή υλικών γραφικών τεχνών, παραμένοντας πάντα πιστή στις
αρχές του “υγιούς εμπορίου”. 

Η εταιρεία μας εισάγει και εμπορεύεται χονδρικώς χαρτιά ευρείας κατανάλωσης στις γραφικές τέχνες όπως (χαρτιά γραφής – χαρτιά
επιχρισμένα – χαρτόνια κ.α.), χαρτιά ψηφιακών
εκτυπώσεων, χαρτιά και χαρτόνια συσκευασίας
από επώνυμα εργοστάσια Ευρώπης και Ασίας.
Παράλληλα, απο τη δεκαετία του 80’ ξεκινήσαμε την εισαγωγή και εμπορία και των “ειδικών
χαρτιών”, προσφέροντας έτσι την δυνατότητα
στους απαιτητικούς πελάτες να εμπνευστούν
και να δημιουργήσουν νέες αξίες και νέες μορφές στην έντυπη επικοινωνία.

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
22 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
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Tria Hania Neohoroudas
570 08 Ionia Thessaloniki
Τel.: 2310533855, Fax: 2310518279
Email: info@chalex.gr
Website: www.chalex.gr
Our corporation, imports and distributes a
great variety of “specialty papers” with high
quality standards, produced in the leading European paper manufacturers (Fedrigoni, Favini,
Arjo Wiggins etc.).

“CHATZIALEXIADIS” PAPER TRADING COMPANY was established in Thessaloniki, Greece
and constitutes the oldest Paper Trading Shop
in Northern Greece operating since 1938.


Preserving an eighty-year-old tradition in
paper trading, our company remains faithful in
top commercial values, committed to delivering
highest-quality papers and services to clients.

With the involvement of “Chatzialexiadis’”
fourth generation, our company keeps strengthening its presence in the paper commerce industry extending its operations everywhere in
Greece, adding new categories of papers and
relevant products to the graphic arts, by remaining faith to the principles of the “ethical
business practices”. 

Our company imports and trades wholesale
papers widely used in graphic arts (offset papers – coated – uncoated – cartons etc.), papers for digital printing, papers and cartons for
packaging from famous European and Asian
factories.
Meanwhile since the 80’s, the company introduced an impressive range of specialty papers, inspiring the most demanding and creative individuals to create new values and forms
on the printed communication.

16th Graphic Arts & Visual Communication Exhibition
2 2 - 24 FE B RUARY
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