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 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΛΑΣ ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ξεκίνησε 
την λειτουργία της το 1995. Με την δυναμικότη-
τα που την χαρακτηρίζει, ακολούθησε συνεχή 
ανοδική πορεία, επιτυγχάνοντας μια ξεχωριστή 
θέση στην ελληνική αγορά στον τομέα των υλι-
κών ψηφιακής εκτύπωσης & επιγραφοποιίας.

Η φιλοσοφία και ο τρόπος λειτουργίας της 
εταιρείας βασίζεται στην συνεχή εξέλιξη των 
προσφερόμενων προιόντων και υπηρεσίων, δι-
αθέτοντας πάντα αξιόπιστα και ετοιμοπαράδο-
τα υλικά επώνυμων οίκων τεχνολογικής αιχμής.

Αυτή η επιλογή των υλικών σε συνδυασμό 
με το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών, τε-
χνογνωσίας και εξυπηρέτησης, δίνει στους συ-
νεργάτες μας τις ολοκληρωμένες λύσεις που 
χρειάζονται στους απαιτητικούς καιρούς που 
διανύουμε.  

Πιερίας 17α & Πυθοδώρου
104 41 Κολωνός, Αθήνα
Τηλ: 210 5203583, 5203535
Fax: 210 5203582
Email: kouspan@hol.gr

Περίπτερο 406-407-408

ΑΤΛΑΣ
Π. ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

mailto:kouspan@hol.gr


33GRAPHICA 
EΧPO

w w w . g r a p h i c a e x p o . g r print label signpack

16th Graphic Arts & Visual Communication Exhibition
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M EC ATHENS
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  THE ATLAS KOUSOURIS company started its 
operation in 1995. With the dynamic movement 
that characterizes the company, followed a con-
tinuous upward route,achieving a unique posi-
tion in the Greek market in the field of digital 
printing & sign making materials.

The philosophy and the company’s mode of 
operation is based on the continuous develop-
ment of products and services, always offer-
ing  reliable and on stock, branded technolog-
ical superior materials. 

This   careful selected   materials combined 
with the high level of service and the know how, 
gives our partners the solutions needed in de-
manding times we live.   

17a, Pierias & Pithodorou str.
GR 104 41 Athens
Tel: +30 210 5203583, 5203535
Fax: +30 210 5203582
Email: kouspan@hol.gr

Stand 406-407-408
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P. KOUSOURIS & CO 
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