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10/5/2011Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου το πάρτυ του ταξιδιωτικού 
βιβλιοπωλείου Travel Bookstore των Εκδόσεων ΟΡΑΜΑ. 

Το βιβλιοπωλείο της οδού Σόλωνος 71 στο κέντρο της Αθήνας έκλεισε ένα χρόνο 
επιτυχημένης λειτουργίας υπό τη διεύθυνση των Εκδόσεων ΟΡΑΜΑ και το γιόρτασε μαζί 
με πολλούς φίλους. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν φίλοι, πελάτες και συνεργάτες του Travel Bookstore αλλά 
και των Εκδόσεων ΟΡΑΜΑ, καθώς και μέλη του Club Travel Bookstore, ενώ επίσημοι 
προσκεκλημένοι ήταν οι συγγραφείς Αντώνης Καλογήρου και Ηλίας Βροχίδης, οι οποίοι 
συνομίλησαν με τους παρευρισκόμενους και υπέγραψαν τα βιβλία τους. 

Τους καλεσμένους της εκδήλωσης καλωσόρισε θερμά ο εκδότης της ΟΡΑΜΑ κύριος 
Θωμάς Νάκας, ο οποίος τους ενημέρωσε για τα επιτεύγματα και τους στόχους τόσο της 
εκδοτικής όσο και των βιβλιοπωλείων. “Στόχος μας είναι το Travel Bookstore να 
αναδειχθεί ως το μεγαλύτερο, εξειδικευμένο ταξιδιωτικό βιβλιοπωλείο της Ευρώπης”, 
τόνισε ο κύριος Νάκας. Στη φιλοσοφία της εξειδίκευσης και της πολύπλευρης και 
ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης, αλλά και στο λόγο για τον οποίο το Travel Bookstore 
αποκαλείται ως “Το βιβλιοπωλείο που έγινε ταξιδιωτικό στέκι” , αναφέρθηκε η Υπεύθυνη 
Marketing & Δημοσίων Σχέσεων των Εκδόσεων ΟΡΑΜΑ κυρία Δώρα Δημακοπούλου. 

Κατά τη διάρκεια του πάρτυ πραγματοποιήθηκε κλήρωση δώρων και ταξιδιών η οποία 
ανέδειξε επτά τυχερούς ανάμεσα στους παρευρισκομένους.  

 

Σύντομο Προφίλ: Travel Bookstore 

Το Travel Bookstore, το επί σειράς ετών αγαπημένο βιβλιοπωλείο των ταξιδιωτών, ανήκει 
πλέον στις Εκδόσεις ΟΡΑΜΑ και υποδέχεται ανανεωμένο παλιούς και νέους φίλους.  

Με μια τεράστια γκάμα προϊόντων που εμπλουτίζεται διαρκώς και με το έμπειρο και 
εξειδικευμένο προσωπικό του, το Travel Bookstore καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες 
ανάγκες των σύγχρονων ταξιδευτών. 

Χάρτες και ταξιδιωτικοί οδηγοί για κάθε γωνιά του πλανήτη από όλους τους μεγάλους 
εγχώριους και διεθνείς εκδοτικούς οίκους και άλλες πολλές εκδόσεις ταξιδιωτικού 
ενδιαφέροντος από το βιβλιοπωλείο που εξειδικεύεται στις ταξιδιωτικές εκδόσεις. 

Την επιτυχημένη πορεία του Travel Bookstore στο κέντρο, συνεχίζει το νέο μέλος της 
αλυσίδας στην Ανατολική Αττική, με εξίσου μεγάλη ποικιλία προϊόντων και την ίδια άψογη 
εξυπηρέτηση. 

Ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τάσεις, το Travel Bookstore λειτουργεί και e-shop 
(www.travelbookstore.gr) για αγορές από κάθε σημείο της Ελλάδας και του πλανήτη! 

Στοχεύοντας ακόμα ποιο ψηλά, το Travel Bookstore φιλοδοξεί να αναδειχθεί ως το 
μεγαλύτερο, εξειδικευμένο ταξιδιωτικό βιβλιοπωλείο της Ευρώπης. Οι αναλυτικοί, 
εξειδικευμένοι χάρτες προορισμών του εξωτερικού που εισάγονται από τις πιο 
καταξιωμένες εταιρείες τις εκάστοτε χώρας, είναι ένα μόνο δείγμα αυτής της προσπάθειας 
και καθιστούν το Travel Bookstore ως το βιβλιοπωλείο με το μεγαλύτερο αριθμό 
εκδοτικών οίκων του εξωτερικού ανά χώρα.  

Travel Bookstore: Σόλωνος 71, Αθήνα, τηλ.: 2103616943, info@travelbookstore.gr    

Υπεύθυνη Επικοινωνίας 

Όνομα: Δώρα Δημακοπούλου 
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