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Αγαπητέ συνεργάτη,
Σε λίγους μήνες μπαίνουμε στο δεύτερο μισό του πρώτου αιώνα παρουσίας μας στο εκδοτικό και γενικότερα 
στο πολιτιστικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι της χώρας μας.
Πενήντα χρόνια αδιάλειπτης ανέλιξης μας οδήγησαν στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα: κατέχουμε την 
πρώτη θέση στον κλάδο Εκδόσεις-Εκτυπώσεις στην Ελλάδα και δραστηριοποιούμαστε σε αρκετούς άλλους 
κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα η παρουσία μας στην Ευρώπη ―πέραν των σημαντικών 
εξαγωγών μας―  εξελίσσεται σταδιακά σε σταθερή επιχειρηματική παρουσία.
Σημαντικότερο όμως θεωρούμε το γεγονός ότι τις δεκαετίες που μεσολάβησαν από το 1972 έως σήμερα 
καταφέραμε να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες μας. Παραμένουμε μία οικονομική οντότητα 100% 
ελληνική και οικογενειακή, υγιής, χωρίς δανεισμό, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις.
Η παρουσία και της τρίτης γενιάς Σμυρνιωτάκη διασφαλίζει πλέον το παρόν και το μέλλον του Ομίλου. Νέοι 
στόχοι, όπως, π.χ., εταιρική κοινωνική ευθύνη, ποιότητα εργασιακού περιβάλλοντος, μηδενικό ενεργειακό 
αποτύπωμα κ.ά., έχουν εισαχθεί στην καθημερινή επιχειρηματική πρακτική μας.
Παρά τη θεαματική και συνεχώς διευρυνόμενη απόσταση που έχουμε επιτύχει ως προς τους ανταγωνιστές 
μας στον κλάδο, το πενταετές αναπτυξιακό μας σχέδιο (2021-2025), το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, 
στοχεύει στην κατάκτηση της πρωτιάς σε κάθε επιμέρους τομέα και κατηγορία εκδοτικής και εκτυπωτικής
δραστηριότητας.
Ειδικότερα στον τομέα της έκδοσης βιβλίων, η προσπάθειά μας θα ενταθεί με συγκεκριμένες και προγραμ-
ματισμένες δράσεις σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο επερχόμενο 
πολλαπλό βιβλίο, στην κλασική λογοτεχνία (έκδοση 500 κορυφαίων βιβλίων της παγκόσμιας λογοτεχνίας 
με έγχρωμη εικονογράφηση, σκληρόδετα και σε προσιτή τιμή), σε εποπτικό υλικό ανάρτησης για τα σχολεία 
με ενσωματωμένο QR Code (παγκόσμια καινοτομία) και φυσικά σε πληθώρα εξαιρετικών βιβλίων (παιδικών, 
λογοτεχνικών, «ευ ζην»).
Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε στην εντελώς νέα μας παρουσία στην κατηγορία των πολυτελών συλλεκτικών 
λευκωμάτων με το εκδοτικό σήμα ΑΕΙΝ, όπου με υπερηφάνεια προσφέρουμε στον αναγνώστη κορυφαία 
εκδοτική ποιότητα.
Η κεντρική διάθεση των βιβλίων μας θα γίνεται στο εξής από την εταιρεία ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΩΚΕΡΕΜΙΣ 
ΙΚΕ (ΩΚεανίδα, ΕΡευνητές, ΕΜπειρία, ΙΣόρροπον) στο νέο μας κατάστημα στο εκδοτικό κέντρο της Αθήνας  
(Ιπποκράτους 16 & Σόλωνος, τηλ. κέντρο 216 0017108, 09:00 - 17:00).
Αρχή μας είναι οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες να ωφελούν και τους συναλλασσόμενους μαζί μας 
(προσωπικό, πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες κ.ά.) στον βαθμό που το επιθυμεί και το επιδιώκει ο καθέ-
νας ξεχωριστά. Για τον λόγο αυτόν, προσφέρουμε τη δυνατότητα στους μεταπωλητές των προϊόντων μας να 
ωφεληθούν οικονομικά στον μέγιστο δυνατό βαθμό από το «Πρόγραμμα Στήριξης Βιβλιοπωλείων» και τους 
νέους ευέλικτους τρόπους σταθερής και μόνιμης συνεργασίας που προτείνουμε.
Σας ευχαριστούμε για την έως σήμερα συνεργασία και σας υποσχόμαστε ότι και στο μέλλον θα κάνουμε από 
την πλευρά μας το καλύτερο δυνατό για την αμφίδρομη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της εμπορικής 
μας σχέσης.

                                     ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΩΚΕΡΕΜΙΣ ΙΚΕ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ, στο πλαίσιο της εταιρικής του ευθύνη ως ηγέτη του κλάδου 

«Εκδόσεων-Εκτυπώσεων» στην Ελλάδα και τιμώντας τη συνεργασία επί μισό αιώνα 

(1972-2021) με τους βιβλιοπώλες, θα διαθέσει 2.000.000,00 ευρώ προκειμένου να στηρίξει 

έμπρακτα και άμεσα τους πληττόμενους βιβλιοπώλες από την πανδημία του Covid-19, 

μέσω των συγκεκριμένων Δράσεων του Προγράμματος Στήριξης Βιβλιοπωλείων.

Οι κύριες Δράσεις (υπό ελάχιστες προϋποθέσεις) είναι:

α) η Δωρεάν Παροχή Βιβλίων

β) η Επιδότηση Αγοράς Βιβλίων

γ) η Εγγύηση Μακροχρόνιων (έως 3 χρόνια) Πιστώσεων Αγοράς Βιβλίων

Ο κάθε ενδιαφερόμενος βιβλιοπώλης μπορεί να επικοινωνήσει με τα στελέχη 

της ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΩΚΕΡΕΜΙΣ (Ιπποκράτους 16 & Σόλωνος, 106 80 Αθήνα, 

τηλεφωνικό κέντρο 216 0017108, e-mail info@smirniotakisgroup.gr ή με τα κεντρικά γραφεία 

του Ομίλου μας στο Βιομηχανικό Πάρκο Παιανίας, τηλεφωνικό κέντρο 210 2580100) 

προκειμένου να οριστεί συνάντηση εργασίας.

Αφού γίνει αναλυτική ενημέρωση για το Πρόγραμμα Στήριξης Βιβλιοπωλείων, 

θα συνεργαστούμε με κάθε βιβλιοπώλη ξεχωριστά, για να επιλέξουμε μαζί 

τις Δράσεις Στήριξής του, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του Προγράμματος 

εντός 20 εργάσιμων ημερών.

Παράλληλα, ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ επαναπροσδιορίζει την εμπορική του πολιτική 

και τη σχέση του με τους βιβλιοπώλες παρουσιάζοντας νέους και ευέλικτους τρόπους 

σταθερής και μόνιμης συνεργασίας.

Με όλες αυτές τις πρωτοβουλίες αποδεικνύει ότι έχει διαχρονικά τόσο τη δυνατότητα 

όσο και τη θέληση να συνεργαστεί στενά και να βοηθήσει έμπρακτα τους βιβλιοπώλες, 

αναγνωρίζοντας τη στήριξη που παρείχαν στον αείμνηστο Γιάννη Σμυρνιωτάκη 

στα πρώτα εκδοτικά του βήματα.

Η διαδικασία υλοποίησης του Προγράμματος Στήριξης Βιβλιοπωλείων είναι εξαιρετικά εύκολη 

και ολοκληρώνεται σε 5 απλά βήματα:

1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος

2. Συνάντηση και αναλυτική ενημέρωση

3. Συμπλήρωση πληροφοριακού δελτίου - φόρμας αιτήματος

4. Οικονομοτεχνική ανάλυση - Επιλογή από κοινού των Δράσεων

5. Υλοποίηση Προγράμματος Στήριξης Βιβλιοπωλείων

Η καταληκτική προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η Τετάρτη 30/06/2021.
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VIEWS IN GREECE ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ EDWARD DODWELL
Πολυτελής κασετίνα με 2 λευκώματα

Εποπτικό υλικό
ανάρτησης για σχολεία

με ενσωματωμένο QR Code



Τα μεγαλύτερα 
αριστουργήματα

της παγκόσμιας λογοτεχνίας
Έγχρωμα 

Εικονογραφημένα
Σκληρόδετα
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  -  

µ    1 µ    µ -20%

 2-9 µ    µ -30%

 10+ µ    µ -35%

  µ   299,99   

  µ  300,00+  3 µ   

  - 

µ    1 µ    µ -25%

 2-9 µ    µ -35%

 10+ µ    µ -40%

  µ   299,99   

  µ  300,00 - 999,99  3 µ   

  µ  1.000,00+  4 µ   

  ME   - 

µ    1 µ    µ -30%
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    299,99   

   300,00 - 2.999,99  4 µ     

   3.000,00+  6 µ     

µ   µ   µ

    µµ   

 - 

µ -25%   

 1+ µ    µ -40%

    = 2.000,00  / µ   

   = 1.200,00 

 6-12    -  µ

    µµ   
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