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A&G PAPER AEBE

ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ
ΕΜΠΟΡΊΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΧΆΡΤΟΥ

Περίπτερο 300

21ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Κρυονέρι Αττικής
Τηλ: 2106247100
Fax: 210 6247200
Email: AnG@AnG.gr
Website: www.AnG.gr
«A&G PAPER ΑΕΒΕ» με αυτήν της καταξιωμένης στο χώρο φακελοποιίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΜ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΕΒΕ».

H «A&G PAPER ΑΕΒΕ» δραστηριοποιείται
στον κλάδο του Χαρτιού, Χαρτονιού από το 1951.



Το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, ο άρτιος εξοπλισμός, η
υψηλή μηχανογραφική οργάνωση της και η άριστη ποιότητα των εμπορευμάτων και των προϊόντων της, την καθιστούν μία από τις πλέον αξιόπιστες, ποιοτικές και δυναμικές εταιρείες του
χώρου.

Επιπλέον εντός του 2018, η εταιρία μας απέκτησε πιστοποίηση ISO 9001:2015 προκειμένου
να διασφαλίσει το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών
που ήδη παρείχε όλα τα χρόνια της λειτουργίας
της.
Ταυτόχρονα πιστοποιήθηκε με βάση το διεθνές πρότυπο δασικής διαχείρισης FSC®
Chain of Custody του διεθνούς μη κερδοσκοπικού Οργανισμού Forest Stewardship Council®
(FSC®)και είναι πλέον σε θέση να προσφέρει
πιστοποιημένα προϊόντα βάσει του συγκεκριμένου προτύπου.

Διαθέτοντας σύγχρονα κέντρα εξυπηρέτησης για τους πελάτες της στην Αττική καθώς και
στην Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη καλύπτει
τις ανάγκες των πελατών όλης της χώρας.

Δραστηριοποιείται:
Στο χαρτί και στο χαρτόνι
Στους φακέλους & σακούλες
Στα προϊόντα περιτύλιξης & συσκευασίας
Στα προϊόντα βιβλιοχαρτοπωλείου
Στα φωτοτυπικά και σε χαρτιά για ψηφιακή
εκτύπωση
• Στην εμπορία βιβλίων και εκδόσεων
•
•
•
•
•

Το 2019 σας προσκαλούμε στο περίπτερό
μας να σας προσφέρουμε το νέο δειγματολόγιο μας για φακέλους και σακούλες, καθώς και
το δειγματολόγιο φωτοαντιγραφικών χαρτιών.
Είμαστε και θα παραμείνουμε δίπλα στον
πελάτη μας σε κάθε πρόβλημα και ανάγκη του,
προσφέροντας ακούραστα τις υπηρεσίες μας
και τα προϊόντα μας. 

Με υπευθυνότητα και σεβασμό υποστηρίζει
τις ανάγκες των πελατών της και ενάντια στα
σημεία των καιρών, αναπτύσσει νέα είδη και
νέες προτάσεις, προσπαθώντας να απαντήσει
στις προκλήσεις της εποχής.
Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης μας,
τον Ιούλιο του 2018 πραγματοποιήθηκε η ένωση
της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας
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21ο km. N.R. Athens-Lamia, Krioneri, Attika
Tel: 210 6247100
Fax: 210 6247200
Email: AnG@AnG.gr
Website: www.AnG.gr
Meanwhile in 2018 the company obtained
the ISO 9001:2015 certification, in order to further secure the high quality of services already
rendered to the costumers.

«A & G PAPER SA» is active since 1951 in the
paper and cardboard industry.


The experienced manpower, our contemporary facilities and equipment, in combination
with a highly digitalized organizational structure and excellent quality of goods, is making it
one of the most reliable, qualitative and dynamic companies in the sector.

In 2018 the company was also certified by
the FSC® Chain of Custody International Forestry Organization of the International Forest Stewardship Council® (FSC®) and is now
able to offer certified products based on this
standard.

Featuring modern service centers in Athens
and Thessaloniki, Patra and Crete, the company covers the needs of its customers across the
country.
•
•
•
•
•
•

This year we invite you to visit our booth so
we can offer to you our new sample books for
envelopes and copy papers.

A&G Paper operates:
In paper and cardboard
In envelopes
In wrapping & packaging materials
In stationery products
In copy paper and papers for digital printing
In the marketing of books and editions

We are and will remain next to our clients
in every problem and need, tirelessly offering
solutions, services and our products.
At the same time, it has been certified by the
FSC® Chain of Custody International Forestry
Organization of the International Forest Stewardship Council® (FSC®) and is now able to offer certified products based on this standard. 

With responsibility and respect to our customers, we support their needs and against the
signs of time, we are developing new products
and providing new proposals trying to stand up
to the challenges.
As part of our ongoing development, in July
2018, the strategical cooperation between «A
& G PAPER SA», with that of the acclaimed envelope manufacturing company «JOHN AIM.
KOTSONIS SA », was accomplished.
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