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Η Alfa Plus σάς καλωσορίζει στον κόσμο της εταιρικής 
επικοινωνίας! Σε έναν κόσμο όπου η εικόνα κάθε επιχείρησης 
αποτελεί σύνθεση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της και 
των μέσων ανάδειξής τους. Με την εποχή να δημιουργεί 
ένα κράμα υλικού και εικονικού πλαισίου επικοινωνίας, κάθε 
επιχείρηση μπορεί να μεταφέρει και να αναδείξει την εικόνα 
της, όχι μόνο μέσα από το υλικό που διαθέτει, αλλά και μέσα 
από την ιστορία που βρίσκεται σε άμεση σύνδεση μαζί του. 

Αυτός είναι ο κώδικας επικοινωνίας τόσο για τις ανεπτυγμένες 
και καταξιωμένες στον χώρο τους επιχειρήσεις, όσο -και 
ίσως ακόμη περισσότερο- για τη νέα επιχειρηματικότητα, 
στην προσπάθειά της να δημιουργήσει στιγμές επικοινωνίας, 
μέσα από τις οποίες θα εδραιώσει την εικόνα της και θα 
μεταφέρει σε συνεργάτες και πελάτες τη δική της υπεροχή 
έναντι του κοινού της ανταγωνισμού. 

Έτσι, κάθε υλικό αντικείμενο, που φέρει την ταυτότητα 
της εταιρείας που «εκπροσωπεί», αποτελεί το μέσο που 
αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά της και διαμορφώνει 
ένα επιπλέον πλαίσιο σύνδεσης, μέσα από την ιστορία που 
έχει να διηγηθεί στα χέρια του παραλήπτη του. 

Promoting Excellence

https://www.alfaplus.gr/
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Η Alfa Plus δημιουργήθηκε το 1998 και, από την ίδρυσή της 
μέχρι σήμερα, έχει ως βασικό της στόχο να διαμορφώσει 
το επικοινωνιακό πλαίσιο κάθε εταιρείας, μέσα από τη 
δημιουργία του αντιπροσωπευτικού της προωθητικού 
υλικού, στις κατηγορίες του διαφημιστικού δώρου, του 
επιχειρηματικού δώρου και των υλικών κάθε προωθητικής 
ενέργειας.  

Μέσα από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας και την 
πολύχρονη εμπειρία στον χώρο, προσεγγίζουμε κάθε 
συνεργασία με μια ολοκληρωμένη οπτική αντίληψης, 
καθορίζοντας το πλαίσιο εκείνο που εξυπηρετεί απολύτως 
τις πραγματικές ανάγκες, το ύφος και τα ιδανικά υλικά 
επικοινωνίας, μέσα από μία ευρύτατη γκάμα προϊόντων, 
πολλά από τα οποία διατίθενται σε αποκλειστικότητα για 
την ελληνική αγορά. 

Έτσι, κάθε πελάτης μας έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει 
και να αναδείξει την εταιρική του ταυτότητα, αλλά και το 
δικό του ξεχωριστό μήνυμα, αποτυπωμένα σε προϊόντα που 
χαρακτηρίζονται από κορυφαία ποιότητα προδιαγραφών 
και αισθητικής, υψηλή χρηστική ταυτότητα και πρωτοτυπία 
στα χαρακτηριστικά τους. 

Στον κατάλογο των συνεργατών και πελατών της Alfa Plus 
συγκαταλέγονται επιχειρήσεις, βιομηχανίες και φορείς 
από ένα εκτεταμένο πλήθος κατηγοριών, όπως, ενδεικτικά, 
επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας του τομέα Ho.Re.Ca., 
αεροπορικές, ναυτιλιακές και λοιπές εταιρείες μεταφορών και 
τουριστικών μετακινήσεων, ιδρύματα και οργανισμοί, φορείς 
εκπαίδευσης, διοργανωτές εκδηλώσεων και συνεδρίων, αλλά 
και start-ups στον τομέα της καινοτομίας.

Η Alfa Plus
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Η καινοτομία του Σήμερα
Στη σημερινή εποχή της καινοτομίας και 
του σύγχρονου πλαισίου επικοινωνίας και 
Marketing, η φιλοσοφία της Alfa Plus δεν 
αρκείται απλώς σε μια συνθήκη μέσα στην 
οποία θα ακολουθεί τις τάσεις, αλλά έχει ως 
στόχο της να μετέχει διαρκώς στη διαμόρφωσή 
τους. Γι’ αυτό και τα προϊόντα, αλλά και οι 
συμβουλευτικές υπηρεσίες μας, διέπονται 
από τις παραμέτρους της ανταγωνιστικής 
υπεροχής, της ολοκληρωμένης αντίληψης 
των αναγκών και της προσωποποιημένης 
προσέγγισης. 

Κάθε επιχείρηση διαμορφώνεται μέσα από 
την εικόνα της και τον τρόπο επικοινωνίας 
που υιοθετεί τόσο με το δυναμικό κοινό 
στόχευσης, όσο και με το σύνολο των 
ανθρώπων με τους οποίους αλληλοεπιδρά. 
Εμείς, στην Alfa Plus, ακούμε τις δικές 
σας ξεχωριστές ανάγκες και απαιτήσεις, 
διαμορφώνουμε το πλαίσιο επικοινωνίας μέσα 
από το κατάλληλο υλικό και υποστηρίζουμε 
ένθερμα την καινοτομία στα πρότυπα του 
σήμερα, διαμορφώνοντας την ξεχωριστή 
καινοτόμο ταυτότητα κάθε εταιρείας.   

Εξειδίκευση στην παροχή 
υπηρεσιών 
Μέσα από την εξέλιξη της επαγγελματικής 
μας εμπειρίας, η οποία ήδη μετρά την τρίτη 
δεκαετία της, αλλά και πάντα μέσα από την 
αδιάκοπη έρευνα, έχουμε διαμορφώσει 
την πλέον ολοκληρωμένη εικόνα για τις 
επικοινωνιακές ανάγκες κάθε επιχειρηματικού 
κλάδου, από τον τομέα της εστίασης, μέχρι 
και τις πλέον σύνθετες βιομηχανίες υλικών, 
και από τις τουριστικές επιχειρήσεις μέχρι 
τους φορείς παροχής άυλων υπηρεσιών. 

Έτσι, διαθέτουμε τη δυνατότητα να 
εξατομικεύουμε προϊόντα και υπηρεσίες 
στις ξεχωριστές απαιτήσεις όχι μόνο 
κάθε ιδιαίτερου κλάδου, αλλά και κάθε 
συγκεκριμένης εταιρείας, επιχείρησης και 
φορέα, σύμφωνα πάντα με τα μοναδικά 
χαρακτηριστικά τους, την επικοινωνιακή τους 
βάση και τους στόχους τους. 
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Κορυφαία Ποιότητα 

Η Alfa Plus έχει ως αρχή της να διαφυλάσσει 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και των προϊόντων της, με αφοσίωση στο 
άρτιο τελικό αποτέλεσμα και στην απόλυτη 
εξυπηρέτηση των αναγκών κάθε πελάτη της. 
Γι’ αυτό και αναλαμβάνουμε συνολικά την  
απόλυτη επίβλεψη της διαδικασίας παραγωγής 
και διαμόρφωσης κάθε προϊόντος, αλλά και 
πραγματοποιούμε προσωπικά τον τελικό έλεγχο 
των χαρακτηριστικών του, πριν την παράδοσή 
τους στον πελάτη. 

Απαράμιλλη Συνέπεια
Η ταχύτητα και η συνέπεια είναι δύο βασικοί 
όροι που καθορίζουν το πλαίσιο της δικής 
σας εξυπηρέτησης από την Alfa Plus. Γι’ 
αυτό και από την πρώτη στιγμή, καθορίζουμε 
μαζί το χρονοδιάγραμμα, βάσει του οποίου 
γνωρίζετε το χρονικό πλαίσιο και την εξέλιξη 
των εργασιών, καθώς και το πότε ακριβώς 
θα είναι ολοκληρωμένη και ετοιμοπαράδοτη 
η δική σας παραγγελία.

Το πλαίσιο της 
συνεργασίας μας

Κάθε συνεργασία σας μαζί μας καθορίζεται από 4 βασικούς 
άξονες, οι οποίοι αποτελούν τους πυλώνες της φιλοσοφίας της 
Alfa Plus και χαρακτηρίζουν όλες τις σχετικές παραμέτρους 
με την παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων μας.
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Καινοτομία 
Η Alfa Plus αγκαλιάζει τις εταιρείες που 
πιστεύουν στην καινοτομία. Είτε πρόκειται 
για νεοφυή επιχειρηματική δραστηριότητα, 
είτε ακόμη και για καθιερωμένες στον χώρο 
τους επιχειρήσεις που εισέρχονται στη νέα 
εποχή των πρωτοπόρων υπηρεσιών, εμείς 
γνωρίζουμε τις πραγματικές ανάγκες τους και 
διαθέτουμε τα υλικά μέσα επικοινωνίας, ώστε 
μέσα από αυτά να διαμορφώσουμε ένα νέο 
επικοινωνιακό πλαίσιο, απολύτως στοχευμένο, 
εξατομικευμένο και αντιπροσωπευτικό των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. 

Βιωσιμότητα 
Επιλέγουμε να υποστηρίζουμε τη χρήση 
προϊόντων τα οποία χαρακτηρίζονται ως 
φιλικά προς το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει 
ότι μέσα από τις συνεργασίες μας επιλέγουμε 
προϊόντα τα οποία προέρχονται από 
πράσινες και ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες, 
ελαχιστοποιώντας το πλαστικό, αλλά και 
προϊόντα που χαρακτηρίζονται από την 
ιδιότητα της ασφαλούς επαναχρησιμοποίησής 
τους. 

Η επιλογή μας αυτή πηγάζει από τη φιλοσοφία μας και τις βάσεις της οικολογικής μας συνείδησης, ενώ παράλληλα 
διαμορφώνει ενεργά και το προφίλ των πελατών μας στην πράξη, υπογραμμίζοντας τα πράσινα χαρακτηριστικά της 
ταυτότητας και του προσανατολισμού τους, μέσα από το υλικό της επικοινωνίας τους. 

https://www.alfaplus.gr/
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Ta προϊόντα της
Alfa Plus

Γραφική Ύλη 
Στην κατηγορία της γραφικής ύλης μπορείτε 
να βρείτε όλα τα απαραίτητα είδη, όπως 
στυλό, μολύβια, είδη γραφείου, ημερολόγια 
και σημειωματάρια για την καθημερινότητα 
του γραφείου, αλλά και για κάθε στιγμή 
που απαιτεί τις προσωπικές σημειώσεις σας, 
με το στυλ και την εξατομικευμένη εικόνα, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας σας. 

Στόχος της Alfa Plus είναι να προμηθεύσει τους πελάτες της με εξειδικευμένα 
προϊόντα που θα διαμορφώσουν το ιδανικότερο πλαίσιο επικοινωνίας της 
ταυτότητας και του μηνύματός τους. Για τον λόγο αυτό, εξασφαλίζουμε, 
ακόμη και σε αποκλειστική διάθεση, επιλεγμένο επικοινωνιακό υλικό, στις 
κατηγορίες του διαφημιστικού δώρου, του επιχειρηματικού δώρου και των 
υλικών κάθε προωθητικής ενέργειας. 

Ανάμεσα στους προμηθευτές μας, των οποίων το όνομα αποτελεί σφραγίδα 
ποιότητας του αρχικού προϊόντος, συγκαταλέγονται με ειδικές ή και 
αποκλειστικές για την Ελλάδα συμβάσεις συνεργασίας, εταιρείες όπως 
BiC, Case Logic, Cricket, MOLESKINE, Parker, Slazenger, SOL’S, κ.ά.. 
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Τσάντες και Είδη Ταξιδίου 
Το στυλ και η πρακτικότητα συνδυάζονται 
με τις ανάγκες της επικοινωνίας σας, γι’ 
αυτό και από μία απλή τσάντα, μέχρι τον 
εξειδικευμένο εξοπλισμό μεταφοράς, και 
από τα πιο κομψά αξεσουάρ ταξιδίου, μέχρι 
και τους πιο εξειδικευμένους σάκους, το 
τελικό αποτέλεσμα αποπνέει την αισθητική 
και επικοινωνεί τα χαρακτηριστικά της δικής 
σας εταιρικής ταυτότητας. 

Προϊόντα Τεχνολογίας 
Όλα τα αξεσουάρ υπολογιστών, εικόνας και 
ήχου, καθώς και ένα πλήθος από καινοτόμα 
προϊόντα έξυπνης τεχνολογίας γίνονται 
οι απόλυτοι πρεσβευτές της δικής σας 
επιχείρησης. Πλήρως εξατομικευμένα με 
τα δικά σας χαρακτηριστικά, τα προϊόντα 
τεχνολογίας γίνονται οι καλύτεροι σύμμαχοι 
στην ανάδειξη της καινοτομίας και της 
συνεχούς ανοδικής πορείας σας, με τους 
όρους της σύγχρονης εποχής. 

02

03

https://www.alfaplus.gr/


12

Εποχικά και 
Εξειδικευμένα Δώρα
Στην κατηγορία των εποχιακών και 
εξειδικευμένων δώρων, το μόνο όριο είναι 
η φαντασία. Κάθε ξεχωριστή στιγμή και κάθε 
event απαιτούν πρωτοτυπία, πρακτικότητα 
και καλαισθησία, μέσα από χαρακτηριστικά 
αντικείμενα που εξατομικεύονται πλήρως 
σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρικής σας 
ταυτότητας, τα δεδομένα κάθε ειδικής 
περίστασης και τη στρατηγική επικοινωνίας 
της δικής σας επιχείρησης.

Είδη Ένδυσης
Τα είδη ένδυσης αποτελούν ένα 
από τα πλέον χαρακτηριστικά μέσα 
επικοινωνίας της ταυτότητας, μέσα 
και από την πολυποίκιλη χρήση 
τους. Επαγγελματικά, προωθητικά ή 
αναμνηστικά, ένα πλήθος προϊόντων 
σε ρούχα, καπέλα και εξειδικευμένα 
αξεσουάρ, που ακολουθούν τις 
σύγχρονες τάσεις και προσφέρουν 
στυλ, άνεση και κομψότητα, 
διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 
ανάγκες του σκοπού τους.  
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Μέσα Ατομικής 
Προστασίας, Υγείας & 
Προσωπικής Φροντίδας 
Επαγγελματικά ή διαφημιστικά, τα μέσα 
ατομικής προστασίας, αλλά και κάθε 
χρηστικό αντικείμενο προσωπικής φροντίδας, 
διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες 
και τις απαιτήσεις τόσο της δικής σας 
επαγγελματικής ταυτότητας, όσο και της 
περίστασης για την οποία προορίζεται. Όλες 
οι μάσκες, τα αντισηπτικά και καθαριστικά 
μαντιλάκια, οι ομπρέλες και τα επαγγελματικά 
αξεσουάρ προστασίας γίνονται το μέσο, για 
να δείξετε στους πελάτες και τους συνεργάτες 
σας ότι νοιάζεστε για αυτούς και φροντίζεται 
για τις ανάγκες της καθημερινότητάς τους, 
πάντοτε με στυλ και τα κορυφαία πρότυπα 
ποιότητας. 

Και όλα τα προϊόντα μας διαμορφώνονται και εξατομικεύονται 
πλήρως, σύμφωνα με την εταιρική ταυτότητα, την επικοινωνιακή 
στρατηγική και τα ειδοποιητικά χαρακτηριστικά της δικής σας 
εταιρείας. Επιπλέον, διασφαλίζουμε την ηθική και την οικολογική 
ταυτότητά τους, επιλέγοντας πιστοποιημένους προμηθευτές με 
προϊόντα που παράγονται εντός του πλαισίου των αυστηρότερων 
προδιαγραφών ασφάλειας και ποιότητας, και πάντα με τη χρήση 
φιλικών προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμων πρώτων υλών. 
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Ο δικός σας εξειδικευμένος 
συνεργάτης

Μέσα από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας διαμορφώνουμε 
δεσμούς εμπιστοσύνης. Στόχος της Alfa Plus δεν είναι να 
λειτουργεί ως ένας απλός εντολοδόχος των πελατών της, αλλά 
να βρισκόμαστε πάντοτε επαγγελματικά δίπλα τους, ώστε, 
μέσα από την έρευνα των χαρακτηριστικών κάθε project, 
να χτίζουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας και να 
λειτουργούμε ως κομμάτι της δικής τους εταιρείας, στον 
τομέα της επικοινωνίας και της προώθησης της ταυτότητας, 
αλλά και των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών τους, με 
ολοκληρωμένο marketing strategy για τα επιχειρηματικά 
και διαφημιστικά τους δώρα, καθώς και για το σύνολο των 
υλικών προωθητικών μέσων του.



Mας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους

www.alfaplus.gr
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