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Ο νέος κατάλογος προϊόντων για το 2012 είναι διαθέσιμος στο πελατολόγιο των 
Εκδόσεων ΟΡΑΜΑ από τον Ιανουάριο με περισσότερες από 120 σελίδες αφιερωμένες 
σε χάρτες, οδηγούς και όχι μόνο.  

Ακολουθώντας σύγχρονες προδιαγραφές, ο νέος κατάλογος 2012 είναι εύκολος στη 
χρήση για την αναζήτηση κάθε προϊόντος. Δομημένος ανά κατηγορία προϊόντος, με 
πλούσια εικονογράφηση, αναλυτικές περιγραφές και φωτογραφίες για κάθε προϊόν, 
καθώς και πλάνα κάλυψης χαρτών, προσφέρει λεπτομερή και σαφή εικόνα για όλο το 
κωδικολόγιο τόσο των Εκδόσεων ΟΡΑΜΑ, όσο και των αντιπροσωπευόμενων οίκων της 
Ελλάδας και του εξωτερικού.  

Συνεχίζοντας δυναμικά την εξαγωγή των προϊόντων τους στην Ευρώπη αλλά και σε όλο 
τον κόσμο, οι Εκδόσεις ΟΡΑΜΑ εξέδωσαν φέτος τον κατάλογό τους δίγλωσσο (Ελληνικά 
- Αγγλικά). Ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες τάσεις που δίνουν έμφαση στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο, ο νέος κατάλογος περιλαμβάνει κωδικούς ftp site για να βρείτε τα 
χαρακτηριστικά και τις φωτογραφίες όλων των προϊόντων για το e-shop σας. 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι Εκδόσεις ΟΡΑΜΑ επανεκδίδουν ανανεωμένο και 
επικαιροποιημένο έναν μεγάλο αριθμό των χαρτών και των οδηγών τους, διασφαλίζοντας 
έτσι την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους. Στα πλαίσια της εξαγοράς της εταιρίας 
παραγωγής ταξιδιωτικών ντοκιμαντέρ Planet 1, η ΟΡΑΜΑ εντάσσει στον κατάλογό της τη 
σειρά ταξιδιωτικών ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα σε 18 γλώσσες «Greek Sites».  

Καινοτομία ποιότητας και κύρους αποτελούν οι πρωτοποριακοί μαγνητικοί χάρτες 
αναρτήσεως, καθώς και οι χάρτες σε μουσαμά και K-Line. Οι σπάνιες ομορφιές της 
Ελλάδας ξεδιπλώνονται μέσα από τους πεζοπορικούς οδηγούς του Αντώνη 
Καλογήρου των οποίων την αποκλειστική διάθεση στην αγορά έχουν πλέον οι Εκδόσεις 
ΟΡΑΜΑ. 

Ποιοτικοί και αξιόπιστοι χάρτες αναρτήσεως και το δημοφιλές mouse pad από τη 
Βελγική εταιρία CRAENEN BVBA, καθώς και οι περιπατητικοί οδηγοί «Περπατώντας τα 
Ελληνικά Νησιά» της Γερμανικής Graf Editions, αποκλειστικά από τις Εκδόσεις ΟΡΑΜΑ. 
Δυο νέες συνεργασίες για το 2012. 

Τα βιβλία μαγειρικής και η σειρά αυτοκόλλητων πινακίδων σήμανσης και 
πληροφόρησης «i-Sima», είναι η νέα πρόταση στον κατάλογο του 2012. 

Για να δείτε την πλήρη γκάμα των νέων προϊόντων, τις νέες ιδέες και τις νέες συνεργασίες 
των Εκδόσεων ΟΡΑΜΑ ξεφυλλίστε τον ηλεκτρονικό κατάλογο στο 
www.oramaeditions.gr/index/List/Catalogue2012.pdf (μορφή pdf) και στο 
www.oramaeditions.gr/index/List/Catalogue2012.xls (μορφή ecxel). Εναλλακτικά, ζητήστε 
από το Τμήμα Πωλήσεων (sales@oramaeditions.gr, 22940 79816) ή από τον πωλητή της 
περιοχής σας να σας αποσταλεί ένας έντυπος κατάλογος μαζί με την παραγγελία σας. 

Πωλητές ανά Περιοχή 

- ΘΡΑΚΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ), ΣΠΟΡΑΔΕΣ: Θοδωρής 
Σταυρόπουλος (gm@oramaeditions.gr, 6948375933) 

- ΉΠΕΙΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ), ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Ευθύμιος Κωλέτσης (xp@oramaeditions.gr, 
6951923177) 

- ΑΤΤΙΚΗ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ), ΚΥΠΡΟΣ: Ανδρέας Πρίφτης 
(ap@oramaeditions.gr, 6955474247) 

- ΚΡΗΤΗ: Γιώργος Μαθιουδάκης (crete@oramaeditions.gr, 6951005750) 
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