L.E.A. BOOKS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το γαλλικό βιβλιοπωλείο Librairie
Electronique d' Athenes (L.E.A.) βρίσκεται στο
κέντρο της Αθήνας στην οδό Σίνα 60

Διεύθυνση

(απέναντι από το γαλλικό ινστιτούτο). Η

Σίνα 60,

Librairie Electronique d' Athenes λειτουργεί

Αθήνα

και σαν ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείo στο
οποίο μπορείτε να παραγγείλετε τα γαλλικά
σας βιβλία όλο το 24-ωρο! Συνεργάζεται με

Επικοινωνία

τους μεγαλύτερους γαλλικούς εκδοτικούς

T : + 30 211 01 20 547 & 211 01 20 548

οίκους του εξωτερικού και εσωτερικού, με

Ε : info@lea-books.gr

αποτέλεσμα να προσφέρει μία μεγάλη
ποικιλία γαλλικών εκπαιδευτικών βιβλίων
για μαθητές και καθηγητές, λεξικά,

Ωράριο λειτουργίας

ξενόγλωσσα περιοδικά και μια εκπληκτική

Δευτέρα - Τετάρτη : 9:30 - 17:00

επιλογή γαλλικών λογοτεχνικών βιβλίων σε

Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή : 9:30 - 20:00

πολύ προσιτές τιμές.

Σάββατο : 9:30 - 15:00
Κυριακή : Κλειστά

Περισσότερα
http://www.lea-books.gr/index.php?

- Έκπτωση 15% στις
εκπαιδευτικές μεθόδους
- Έκπτωση 10% στα
λογοτεχνικά βιβλία

route=common/home

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΛΕΞΙΚΟΠΩΛΕΙΟ
Διεύθυνση

Το Λεξικοπωλείο βρίσκεται στο Παγκράτι, σε

Στασίνου 13,

κοντινή απόσταση από το Παναθηναϊκό

Παγκράτι

Στάδιο, και εξειδικεύεται στα λεξικά και στα
βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών. Το
βιβλιοπωλείο προτείνει επίσης βιβλία

Επικοινωνία

τέχνης, κόμικς, παιδικά βιβλία, λογοτεχνικά

T : + 30 210 72 31 201

βιβλία στη γαλλική, ελληνική, αγγλική,

Ε : to@lexikopoleio.com

γερμανική και ισπανική γλώσσα, καθώς και
χαρτικά, εφημερίδες και περιοδικά,
ελληνικού και ξένου Τύπου.

Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη : 10:00 - 18:00

- Έκπτωση 10% σε όλα τα
γαλλικά βιβλία, καινούργια
και μεταχειρισμένα
* Εξαιρούνται οι ελληνικές εκδόσεις, τα βιβλία
εκμάθησης γαλλικών και τα σχολικά βιβλία

Σάββατο : 10:00 - 18:00
Κυριακή : Κλειστά

Περισσότερα
https://lexikopoleio.com/el/
https://www.facebook.com/lexikopoleio

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Πέμπτη - Παρασκευή : 10:00 - 21:00

Ο ΜΕΤΕΩΡΙΤΗΣ
Το συνοικιακό βιβλιοπωλείο O Μετεωρίτης
άνοιξε τις πόρτες του τον Ιανουάριο του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2019 στη γειτονιά της Κυψέλης, στον
ευρύχωρο και καταπράσινο πεζόδρομο της
Φωκίωνος Νέγρη. Απολαμβάνει της πρασιάς
στην οποία δίνει πρόσβαση η ανοιγόμενη
βιτρίνα του.

Διεύθυνση

Ο Μετεωρίτης προσφέρει μία πλούσια
συλλογή καινούργιων και μεταχειρισμένων

Φωκίωνος Νέγρη 68,

βιβλίων, παιδικών βιβλίων, βιβλίων

Αθήνα

ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας, βιβλίων
τέχνης, fanzines, βιβλίων ιστορίας,

Επικοινωνία

φιλοσοφίας... Περιλαμβάνει τμήμα
ξενόγλωσσων βιβλίων (γαλλικά και αγγλικά).

T : + 30 69 32 23 43 16

Με πάνω από 65 εκδηλώσεις στο ενεργητικό

Ε : ometeoritis@gmail.com

του, αποτελεί επίσης συνοικιακό χώρο
πολιτισμού: παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις,

Ωράριο λειτουργίας

εργαστήρια για παιδιά, προβολές... Από την

Δευτέρα - Τετάρτη : 10:00 - 15:00

αρχή της λειτουργίας του προσφέρει
και σημαντικό αριθμό μεταχειρισμένων

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

πρόσφατα στη συλλογή του (σε πολύ καλή
κατάσταση).

10:00 - 15:00 | 17:30 - 20:30
Κυριακή : Κλειστά

βιβλίων. Πάνω από 2000 τίτλοι
μεταχειρισμένων βιβλίων προστέθηκαν

Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο :

- Καινούργια βιβλία
Έκπτωση 10% στην αγορά 1
βιβλίου, 15% στην αγορά 2
βιβλίων
- Μεταχειρισμένα βιβλία
Με την αγορά 3 βιβλίων, 1
βιβλίο δωρεάν

Περισσότερα
http://www.ometeoritis.eu/

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

επιλεγμένα, καινούργια, βιβλία στα γαλλικά

BON BON FAIT
MAISON
Ο Κρίτων – Μηνάς Πουλής γεννήθηκε στην
Αθήνα και μεγάλωσε με τις μυρωδιές και

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

γεύσεις της Ικαριώτισσας γιαγιάς του. Το
μεράκι και η αγάπη της για την μαγειρική τον
οδήγησαν να ασχοληθεί επαγγελματικά με
την γαστρονομία. Απόφοιτος των σχολών Le
Monde και Le Cordon Bleu Paris, εργάστηκε

Διεύθυνση

για 3 χρόνια σε Παρίσι, Λονδίνο και Νέα

Πετράκη 30, Σύνταγμα

Υόρκη σε βραβευμένα εστιατόρια.Το 2006
γνωρίζει τον πολυβραβευμένο Chef Pâtissier
Pierre Hermé, δίπλα στον οποίο παραμένει

Επικοινωνία

10 χρόνια, μαθαίνοντας όλα τα μυστικά της

T : + 30 210 33 18 703

ζαχαροπλαστικής.
Όλη η φιλοσοφία και η επιτυχία της
εταιρείας Bon Bon Fait Maison στηρίζεται

Ωράριο λειτουργίας

στο πάντρεμα της άριστης ποιότητας πρώτης
ύλης-Ελληνικής προέλευσης, με Γαλλική

Δευτέρα - Πέμπτη : 8:30 - 01:00

τεχνική.

Παρασκευή : 8:30 - 02.00
Σάββατο : 10.00 - 02.00

Έκπτωση 10% σε όλα τα
προϊόντα και ροφήματα
* Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για αγορές
στο κατάστημα της Αθήνας

Κυριακή : 10.00 - 01.00

Περισσότερα
https://bonbonfaitmaison.gr/

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

CELLIER

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Από το 1938 τα καταστήματα Cellier
προσφέρουν περισσότερες από 1.000
ετικέτες, ελληνικών και ξένων κρασιών,
επιλεγμένα αποστάγματα από όλο τον

Διεύθυνση

κόσμο, αξεσουάρ κρασιού, delicatessen κ.α.
Τα μέλη του Cellier Wine Club - πρώτου Wine

- Κριεζώτου 1δ, Σύνταγμα

Club που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1989 -

- Λεωφ. Κηφισίας 369, Κηφισιά

απολαμβάνουν των παρακάτω προνομίων:

- Λεωφ. Συγγρού 320, Καλλιθέα

· Έκπτωση 10% σε όλα τα προϊόντα Cellier

- Λεωφ. Κηφισίας 156, Νέο Ψυχικό

· Επιπλέον έκπτωση 8% για αγορά 12 φιαλών
και άνω από το ίδιο κρασί
· Συμμετοχή σε Wine dinners, γευσιγνωσίες

Επικοινωνία

και οινικές εκδηλώσεις

- T : + 30 210 36 10 040

· Αποστολή newsletter με προτάσεις Cellier

E : syntagma@cellier.gr

· Συμβουλές για σύσταση και διαχείριση

- T : +30 210 80 18 756

κάβας

E : kifissia@cellier.gr

· Προτεραιότητα στις αγορές En Primeurs

- T : + 30 210 45 33 551

· Πρόσβαση στην καρδιά του Cellier, το

E : syngrou@cellier.gr

κελάρι, που λειτουργεί από το 1938

- T : + 30 210 67 10 015

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Δωρεάν εγγραφή στο Cellier

Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα - Σάββατο : 9:00 - 22:00
Κυριακή : 11:00 - 19:00

Wine Club, αξίας 30 € *
* Eγγραφή στα φυσικά καταστήματα Cellier με
την επίδειξη της κάρτας Club IFG

Περισσότερα
https://www.cellier.gr/CellierHome

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

E : psychiko@cellier.gr

DARK SIDE OF
CHOCOLATE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην chocolaterie Darkside of Chocolate θα
βρείτε χειροποίητα σοκολατάκια φτιαγμένα
με κορυφαία υλικά από τον chocolatier
Αριστοτέλη Παναγιώταρο.
Μοναδικές σοκολατένιες δημιουργίες σε

Διεύθυνση

συνδυασμό με φρέσκα βότανα παντρεύουν
την σοκολάτα με γεύσεις όπως, πράσινο τσάι

Σόλωνος 49,

με γιασεμί, βασιλικό, μέλι, ανθό αλατιού,

Αθήνα

μαύρο τσάι με lime, τσίλι, καφέ και άλλα
πολλά ! Σε αποκλειστική συνεργασία με την

Επικοινωνία

CHOCOLATERIE DE L'OPERA σε ένα

T : + 30 210 33 92 348

αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής .
Ροφήματα σοκολάτας με γάλα βιολογικό σε
μία μεγάλη γκάμα σε σοκολάτες με ποσοστό

Ωράριο λειτουργίας

κακάο που φτάνει μέχρι και το 100% για

Δευτέρα - Τετάρτη - Πέμπτη : 9:00 - 23:00

τους φανατικούς λάτρεις της πικρής

Τρίτη - Παρασκευή : 8:00 - 23:00

σοκολάτας.

Σάββατο : 10:00 - 22:30

Μια μικρή chocolaterie όπου αποκλειστική
περιμένει να την ανακαλύψετε.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Περισσότερα
https://www.facebook.com/DarksideofChocol

Έκπτωση 20%
στα σοκολατάκια

atebyAristotelis/

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Κυριακή : Κλειστά

πρωταγωνίστρια είναι η σοκολάτα σας

FROM PARIS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η boutique FROM PARIS βρίσκεται στην Αγία
Παρασκευή και αποτελεί ένα χώρο
αφιερωμένο στη γευσιγνωσία. Στο
κατάστημα θα βρείτε επιλεγμένα γαλλικά

Διεύθυνση

τυριά και άλλα εκλεκτά προϊόντα.

Κλεισθένους 35,

Σας περιμένουμε για να σας καθοδηγήσουμε

Αγία Παρασκευή

στην επιλογή των κατάλληλων προϊόντων
και για να μοιραστούμε μαζί σας νέες
γευστικές ανακαλύψεις και ευχάριστες

Επικοινωνία

στιγμές γύρω από τη μεγαλύτερη συλλογή

T : + 30 210 60 18 458

γαλλικών τυριών στην Ελλάδα.

M : + 30 69 73 90 81 59
E : contact@from-paris.gr

Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα : Κλειστά
Τετάρτη - Σάββατο : 9:00 - 16:00

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Έκπτωση 5%
σε όλα τα προϊόντα

Κυριακή : Κλειστά

Περισσότερα
https://from-paris.fr/index.php

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή : 9:00 - 20:00

LA CIGALE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

«La Cigale» στα γαλλικά σημαίνει «τζίτζικας»,
το σήμα κατατεθέν της Προβηγκίας, που
συνάμα αποτελεί τον πιο γνωστό ήρωα του
Αισώπου, συνδέοντας έτσι τις δύο χώρες και
τους μύθους τους. Το μπαρ-μεζεδοπωλείο,

Διεύθυνση

που «ερμηνεύει» τα μυστικά των γιαγιάδων
από την Προβηγκία με τα πλούσια προϊόντα

Τιμοθέου 1-3,

της ελληνικής γης, σε ταξιδεύει νοερά στη

Παγκράτι

χρυσή εποχή της Προβηγκίας. Ολα
ετοιμάζονται από τον τον διάσημο Γάλλο

Επικοινωνία

σεφ Dominique Perrot, που διηύθυνε την
κουζίνα του Palais de l’Élysée (1983-1986)

T : + 30 210 75 12 054

κατά την προεδρία του François Mitterrand.

E : contact@lacigale.gr

Το μπαρ προτείνει μια συλλογή από
εισαγόμενα κρασιά της Προβηγκίας καθώς

Ωράριο λειτουργίας

και signature cocktails χαμηλού αλκοολικού
βαθμού με βάση το κρασί, στα οποία

Δευτέρα : Κλειστά

συναντιέται η γαλλική με την ελληνική

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη : 18:00 - 01:30
Παρασκευή - Σάββατο : 18:00 - 02:00
Κυριακή : 18:00 - 00.30

Με την αγορά 1 ποτηριού
κρασί + 1 ποτήρι κρασί
δώρο
* Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά την
εβδομάδα, από Τρίτη έως και Πέμπτη

Περισσότερα
Ihttps://www.instagram.com/lacigalegr/
https://www.facebook.com/lacigalegr

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

έμπνευση.

ΤΡΟΜΕΡΟ ΠΑΙΔΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το όνομα μεταφέρει στα ελληνικά τη γαλλική
έκφραση « enfant terrible», η οποία
αναφέρεται μεν σ’ ένα παιδί που επιδεικνύει
ανάρμοστη συμπεριφορά, αλλά και σε
κάποιον που λειτουργεί με ανορθόδοξο,
απρόσμενο τρόπο.

Διεύθυνση

Το Τρομερό Παιδί αποτελεί τον πρώτο

Παπαδιαμαντοπούλου 30,

-γαλλικού τύπου- φούρνο «τρίτου κύματος»

Ιλίσια

στην Ελλάδα.
Ο Στέφανος Λιβάνιος και η ομάδα του
δημιουργούν καθημερινά εννιά διαφορετικά

Επικοινωνία

ψωμιά με πρωταγωνιστή την παραδοσιακή

T : + 30 210 77 77 537

γαλλική μπαγκέτα, ανάλαφρες και μυρωδάτες
σφολιάτες με γαλλικό βούτυρο, κρουασάν
βουτύρου και σοκολάτας, escargot με

Ωράριο λειτουργίας

σταφίδες μαριναρισμένες σε ρούμι, μπριος,

Δευτέρα - Παρασκευή : 7:00 - 19:00

εκλέρ, τάρτες και διάφορα κέικ που

Σάββατο : 8:00 - 17:00

εκτίθενται σαν έργα τέχνης στις γυάλινες

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Περισσότερα
Ihttps://www.instagram.com/tromeropaidi/

Έκπτωση 5%
σε όλα τα προϊόντα

https://www.facebook.com/pages/

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Κυριακή : Κλειστά

προθήκες του φούρνου των Ιλισίων.

3QUARTERS
Ο ήλιος της Αθήνας και η διαχείριση των

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ρεταλιών τεντών είναι η ιδέα πίσω από το
3QUARTERS, ένα από τα πρώτα brand
βιώσιμης μόδας στην Ελλάδα. Καινοτομούμε
δουλεύοντας από το 2015 σε ένα πλήρες
κυκλικό μοντέλο παραγωγής.
Ανακυκλώνουμε τέντες σε πολυμορφικές,

Διεύθυνση

αδιάβροχες τσάντες και αξεσουάρ,

Αγ. Δημητρίου 19,

αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χρώματα και

Αθήνα

μοτίβα των μπαλκονιών της Αθήνας.
Δουλεύουμε με τα εναπομείναντα υφάσματα
των τεντάδων, που σε άλλη περίπτωση θα

Επικοινωνία

απορρίπτονταν στο περιβάλλον, και τα

Τ : + 30 211 18 32 3 11

αναβαθμίζουμε σε αξία και λειτουργικότητα

Ε : hello@3quarters.design

μηδενικών απορριμμάτων κατά την
παραγωγή, και διαχειριζόμαστε τον

Ωράριο λειτουργίας

σχεδιασμό με τέτοιο τρόπο ώστε ο κύκλος

Δευτέρα - Κυριακή : 12:00 - 20:00

ζωής κάθε προϊόντος να κλείνει πάλι σε
εμάς.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Περισσότερα
https://3quarters.design/

Έκπτωση 10% σε όλα τα
προϊόντα

ΜΟΔΑ - ΟΜΟΡΦΙΑ

(upcycling). Ακολουθούμε μια πολιτική

L'OCCITANE
EN PROVENCE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τους φίλους, απλώς L’Occitane!
Η ιστορία της ξεκινά από έναν ανήσυχο

Διεύθυνση

νεαρό, τον Olivier Baussan, ο οποίος το
καλοκαίρι του 1976, γοητευμένος από τη

- Κασσαβέτη 4, Κηφισιά

φύση της Προβηγκίας, αγόρασε ένα μικρό

- Πλατεία Εσπερίδων 2Α, Γλυφάδα

φορητό αποστακτήριο, έκανε απόσταξη
αιθέριου ελαίου δενδρολίβανου, έφτιαξε

Επικοινωνία

σαπούνια και τα πούλησε στην τοπική

- T : + 30 210 80 19 222, 210 80 19 240

αγορά. Η επιτυχία υπήρξε αλματώδης, και

- T : + 30 210 96 80 076

σήμερα η L’ Occitane είναι ένα από τα

Ε : loccitane@notoscom.gr

γνωστότερα φυσικά brands παγκοσμίως, με
θαυμάσια αρώματα και προϊόντα φροντίδας
για όλη την οικογένεια.

Ωράριο λειτουργίας
- Boutique Κηφισιάς
Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή : 10:00 - 21:00

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Κυριακή : Κλειστά
- Boutique Γλυφάδας
Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο : 9:30 - 18:00
Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή : 10:00 - 21:00

Έκπτωση 20% σε όλα τα
προϊόντα

Κυριακή : Κλειστά

Περισσότερα
https://www.facebook.com/loccitane.greece/
https://www.instagram.com/loccitane_gr/
https://www.notos.gr/brands/loccitane/

ΜΟΔΑ - ΟΜΟΡΦΙΑ

Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο : 10:00 - 17:00

LA MANO SHOES
Η Κυβέλη Γάλλια είναι το πρόσωπο πίσω
από το LaMano, με καταγωγή από την
Γαλλία, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
Διδάχτηκε την τέχνη της υποδηματοποιίας
από Έλληνες και Γάλλους τεχνίτες /

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

σχεδιαστές υποδημάτων επί 4 χρόνια, πριν
ανοίξει το δικό της εργαστήριο στην
Καισαριανή.
Το εργαστήριο σανδαλιών και υποδημάτων

Διεύθυνση

LaMano λειτουργεί με παραδοσιακό και
οικολογικά βιώσιμο τρόπο. Τα παπούτσια

Χίου 13,

κατασκευάζονται κατά παραγγελία και το

Καισαριανή

εργαστήριο ελαχιστοποιεί με αυτόν τον
τρόπο δραστικά την σπατάλη υλικών.

Επικοινωνία

Κάθε σανδάλι είναι κατασκευασμένο
εξολοκλήρου στο χέρι από την Κυβέλη,

Τ : + 30 69 86 51 85 24

χρησιμοποιώντας τοπικά ελληνικά δέρματα,

E : lamanoshoes@gmail.com

καστόρια ή nappa υψηλής ποιότητας.
διαχρονικότητα, η άνεση, οι λιτές γραμμές
και η απλότητα χαρακτηρίζουν την δουλειά
της.

Για περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Έκπτωση 15% σε όλα τα
προϊόντα

https://lamano.shoes/el

ΜΟΔΑ - ΟΜΟΡΦΙΑ

Η προσοχή στην λεπτομέρεια, η

NOTOS, NOTOS HOME &
BOUTIQUES NOTOS COM

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα πολυκαταστήματα notos, μέλος του
ομίλου notoscom, είναι άμεσα συνδεδεμένα

Διεύθυνση

με την ιστορία και την πολύχρονη εμπειρία,

- Αθήνα: Αιόλου & Σταδίου

αφού μετράνε παραπάνω από έναν αιώνα

- Πειραιάς: Ηρ. Πολυτεχνείου 35 & Τσαμαδού

λειτουργίας. Με αφετηρία το 1901, οι

- Θεσ/νίκη: Στοά Χιρς, Τσιμισκή 24 &

αδελφοί Λαμπρόπουλοι κατέκτησαν την

Μητροπόλεως 31

Αθηναϊκή αγορά σε μια μυθική, για την

- Καλαμάτα: Κεντρική Πλατεία

εποχή, διαδρομή, δημιουργώντας το πιο

- Βλ. λίστα boutiques Notos Com

γνωστό και ισχυρό όνομα στον χώρο των
πολυκαταστημάτων. Θεωρούνται

Επικοινωνία

πρωτοπόροι στην εγχώρια αγορά, αφού το

- Τ : + 30 210 32 45 811

1992 εισήγαγαν πρώτοι στην Ελλάδα το

- Τ : + 30 210 41 19 811

σύστημα «shop-in-a-shop».

- Τ : + 30 2310 366 600

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από

- Τ : + 30 27210 900 77

έντονο ανταγωνισμό, τα πολυκαταστήματα
notos έχουν καταφέρει και ανταποκρίνονται
καταναλωτικού κοινού, προσφέροντας
παράλληλα άριστη εξυπηρέτηση και
προϊόντα υψηλής ποιότητας.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
- Έκπτωση 20% σε επώνυμα ρούχα,
καλλυντικά, και είδη σπιτιού που
αντιπροσωπεύει η Notos
- Έκπτωση έως 15% σε είδη
προμηθευτών που πωλούνται με την
μέθοδο του shop in shop
- Έκπτωση 20% στις Boutiques Notos
Com*
* Οι εκπτώσεις αυτές δε συνδυάζονται με άλλες
εκπτώσεις ή προσφορές. Σε περίπτωση
μεγαλύτερων εκπτώσεων από την προσφορά, ισχύει
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.

Ωράριο λειτουργίας
- Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή : 10:00 - 20:30
Σάββατο : 10:00 - 19:00
- Πειραιάς
Δευτέρα - Tετάρτη - Σάββατο : 10:00 - 16:00
Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή : 10:00 - 20:30
- Θεσσαλονίκη
Δευτέρα - Παρασκευή : 10:00 - 21:00
Σάββατο : 10:00 - 19:00
- Καλαμάτα
Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο : 09:00 - 16:00
Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή : 09:00 - 21:00

Περισσότερα
https://www.notos.gr/
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με επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις του

BARBOUR
ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 16 Αθήνα

MEGA OUTLET

GANT

OUTLET ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 43,
ΠΥΛΑΙΑ,ΕΜΠ.ΚΕΝΤΡΟ: MEGA OUTLET Θεσσαλονίκη

ΚΟΛΩΝΑΚΙ KANAΡH 11-13 Αθήνα
ΓΛΥΦΑΔΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ 20 Αθήνα
ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 5 Αθήνα
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ OMHΡΟΥ 47 & ΓΟΡΔΙΟΥ Αθήνα
ΝΈΟ ΨΥΧΙΚΟ ΣΟΛΩΜΟΥ 4-6 Αθήνα
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 275 Αθήνα
COSMOS 11ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, ΠΥΛΑΙΑ,
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θεσσαλονίκη
ΠΑΤΡΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 60, ΠΑΤΡΑ
(4GP) Πάτρα
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 9 Αθήνα
GOLDEN HALL Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37Α Αθήνα
OUTLET ONE SALONICA ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 61 & ΚΩΛΕΤΤΗ, ΘΕΣ/
ΚΗ(3Δ) Θεσσαλονίκη
OUTLET MCARTHUR GLEN ΟΙΚ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Ε71, ΓΥΑΛΟΥ
Αθήνα

NAUTICA
ΓΛΥΦΑΔΑ Α.ΜΕΤΑΞΑ 22 Αθήνα
COSMOS 11ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,
ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θεσσαλονίκη
OUTLET ONE SALONICA ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 61 & ΚΩΛΕΤΤΗ,
ΘΕΣ/ΚΗ(3Δ) Θεσσαλονίκη
OUTLET MCARTHUR GLEN ΟΙΚ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Ε71,
ΓΥΑΛΟΥ Αθήνα

NOTOS EXCLUSIVE
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΕΚΑΛΗΣ
Αθήνα

NOTOS EXCLUSIVE MALL
ΤΗΕ MALL ATHENS ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35,
ΜΑΡΟΥΣΙ Αθήνα

LA MARTINA
GOLDEN HALL Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37Α Αθήνα

5 STAR

LACOSTE

COSMOS 11ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,
ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θεσσαλονίκη

TRUSSARDI

BOUTIQUES
NOTOS COM

GOLDEN HALL Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37Α Αθήνα

ΤΗΕ BOSTONIANS
COSMOS 11ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,
ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θεσσαλονίκη
ΤΗΕ MALL ATHENS ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35,
ΜΑΡΟΥΣΙ Αθήνα
OUTLET ONE SALONICA ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 61 & ΚΩΛΕΤΤΗ,
ΘΕΣ/ΚΗ(3Δ) Θεσσαλονίκη
OUTLET MCARTHUR GLEN ΟΙΚ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Ε71,
ΓΥΑΛΟΥ Αθήνα

ΜΟΔΑ - ΟΜΟΡΦΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 18 Αθήνα
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΧΑΪΜΑΝΤΑ 19 Αθήνα
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 45 Αθήνα
ΒΟΛΟΣ ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΗ 61 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Βόλος
COSMOS 11ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, ΠΥΛΑΙΑ,
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θεσσαλονίκη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 57, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (4LT)
Θεσσαλονίκη
GOLDEN HALL Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37Α Αθήνα
ΤΗΕ MALL ATHENS ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35, ΜΑΡΟΥΣΙ
Αθήνα
OUTLET ONE SALONICA ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 61 & ΚΩΛΕΤΤΗ, ΘΕΣ/
ΚΗ(3Δ) Θεσσαλονίκη
OUTLET MCARTHUR GLEN ΟΙΚ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Ε71, ΓΥΑΛΟΥ
Αθήνα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
OCCHIO
PAPAVASSILIOU

Διεύθυνση
- Ερμού 36, Αθήνα
- Ελ. Βενιζέλου 133, Καλλιθέα

Τα καταστήματα Occhio Papavassiliou από το

- Ομήρου 64, Νέα Σμύρνη

1957 δηλώνουν δυναμικά το παρόν σε

- Ομήρου 51, Νέα Σμύρνη

κεντρικά σημεία της πόλης, απαρτιζόμενα

- GOLDEN HALL

από επιστημονικό προσωπικό (οπτικούς και

- THE MALL ATHENS

οπτομέτρες), fashion και digital experts και

- Λ. Κηφισίας 324, Κηφισιά (Ερυθραία)

φυσικά όλα τα επώνυμα brands γυαλιών

- Α. Μεταξά 34, Γλυφάδα

ηλίου, γυαλιών οράσεως και φακών επαφής.

- RIVER WEST

Το μότο των Occhio Papavassiliou είναι « The
world needs your vision» κι είναι πάντα

Επικοινωνία

δίπλα σας για να φροντίσουν την όρασή σας.

- Τ : + 30 210 32 51 921
- Τ : + 30 210 93 14 218
- Τ : + 30 210 93 13 138

Έκπτωση έως 40%
σε σκελετούς οράσεως
& γυαλιά ηλίου*

- Τ : + 30 210 61 99 488
- Τ : + 30 210 61 80 980
- Τ : + 30 210 62 30 670
- Τ : + 30 210 89 48 510
- Τ : + 30 211 41 92 480

Περισσότερα
*Η προσφορά στους σκελετούς οράσεως

https://www.instagram.com/occhio_papavassiliou/

ισχύει με την αγορά των φακών

https://www.facebook.com/myocchiopapavassiliou

από το ίδιο κατάστημα.
*Η προσφορά δεν συνδυάζεται
με άλλες προσφορές
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Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

- Τ : + 30 210 95 77 464

ODE TO SOCKS
Το εξαιρετικής ποιότητας ελληνικό βαμβάκι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

και το ελληνικό φολκλόρ ήταν τα στοιχεία
που έδωσαν την έμπνευση στην Ξένια
Βανικιώτη να δημιουργήσει την επιχείρησή
της, την Ode to socks.
Μια "ωδή" στις κάλτσες. Μια "ωδή" για δύο
λόγους: πρώτα πρώτα, το βασικό αντικείμενο

Διεύθυνση

της επιχείρησης ξεκίνησε από τις κάλτσες. Οι

Παλλάδος 24-26,

κάλτσες αποτέλεσαν τον καμβά πάνω στον

Ψυρρή

οποίο θα μετέφερε μηνύματα, σκέψεις,
εικόνες και προβληματισμούς. Ύστερα, το

Επικοινωνία

ποίημα του Πάμπλο Νερούδα "Ode to my
socks". Ένα ποίημα στο οποίο ο δημιουργός

Τ : + 30 69 83 90 19 50

γράφει για τη μεγάλη χαρά που ένιωσε, όταν

Ε : info@odetosocks.com

μια φίλη του έπλεξε για τον ίδιο ένα ζευγάρι
κάλτσες. Το μήνυμα ξεκάθαρο: η χαρά που
αντλούμε βρίσκεται στα μικρά πράγματα της

Ωράριο λειτουργίας

ζωής. Στα καθημερινά. Αυτή τη χαρά βρίσκει

Δευτέρα - Τρίτη -Τετάρτη - Σάββατο : 12:00 -

και η Ξένια όταν ετοιμάζει τα επόμενα σχέδιά

Πέμπτη - Παρασκευή : 16:00 - 20:00

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Κυριακή: Kλειστά

Έκπτωση 15% σε όλα τα

Περισσότερα

προϊόντα*
*Eξαιρούνται τα εκπτωτικά

https://www.odetosocks.com/
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16:00

της για να τα μοιραστεί με τον κόσμο.

OPTOMETRON
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Με πάνω από 250 ημέρες - ήτοι 3000 ώρες λιακάδας ετησίως, η Ελλάδα διαθέτει ένα
σχεδόν ασυναγώνιστο ποσοστό ηλιοφάνειας.
Τα γυαλιά ηλίου αποτελούν απόλυτο must
για όσους ζουν ή ταξιδεύουν στην Ελλάδα.
Η αγάπη για τα γυαλιά και την όραση

Διεύθυνση

αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της

Αχιλλέως 56,

Optometron εδώ και 25 χρόνια. Με συνέπεια,

Π. Φάληρο

επαγγελματισμό και μεγάλη εμπειρία σε όλο
το φάσμα του τομέα της όρασης, η

Επικοινωνία

Optometron προτείνει μία πλήρη γκάμα
επιλογών για τη βελτίωση, την προστασία

Τ : + 30 210 98 81 119

και την πρόληψη των προβλημάτων όρασης:

Ε : info@optometron.gr

φακοί επαφής, γυαλιά οράσεως, γυαλιά
ηλίου, παιδική όραση… Στόχος, η βελτίωση
αναδεικνύουν τη μοναδικότητα, το στυλ και

Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο : 09:00 - 15:00

την προσωπικότητα κάθε πελάτη.

Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή : 09:00 - 14:00 &

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Έκπτωση 30% σε όλα τα
γυαλιά ηλίου & οράσεως

17:30 - 20:30
Κυριακή: Kλειστά

Περισσότερα
hhttp://www.optometron.gr/home.html
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Ωράριο λειτουργίας

της όρασης μέσα από λύσεις που

THE GREEK
DESIGNERS STORE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το The Greek Designers Store είναι ο
απόλυτος προορισμός μόδας για τις
δημιουργίες επώνυμων και ανερχόμενων
Ελλήνων Σχεδιαστών. Τρείς boutiques σας
περιμένουν στην Αθήνα, στο Διεθνή

Διεύθυνση

Αερολιμένα Αθηνών, στο Golden Hall και στο
ξενοδοχείο St. George Lycabettus. Το

- Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Σπάτα

ελληνικό design και η αρχιτεκτονική

. Golden Hall, Λεωφ Κηφισίας 37Α, Μαρούσι

επιδιώκουν την ακρίβεια, την τελειότητα και

- St George Lycabettus Lifestyle Hotel,

τη δεξιοτεχνία που αποτελούν σήμα

Κλεομένους 2, Κολωνάκι

κατατεθέν της Ελληνικής Τέχνης.
Επιδίωξή μας είναι να εκπροσωπήσουμε την

Επικοινωνία

αναγέννηση της Ελληνικής Τέχνης μέσα από
κλασικά πρότυπα, παρουσιάζοντας προϊόντα

- Τ : + 30 210 35 33 317

που αφηγούνται μία ιστορία και αποτελούν

- Τ : + 30 210 68 96 107

δείγματα εμπνευσμένης δημιουργίας.

- Τ : + 30 210 72 21 845

Το The Greek Designers Store εκπροσωπεί

Ε : info@greek-designers.com

αξιοκρατικά, πληθώρα ανερχόμενων και
εξαιρετικά ταλαντούχων σχεδιαστών. Σκοπός
εθνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα από
προϊόντα υψηλής ποιότητας που

Ωράριο λειτουργίας

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

- Δευτέρα - Παρασκευή : 10:00 - 21:00
Σάββατο : 10:00 - 20:00

αναδεικνύουν την αισθητική, τον πολιτισμό
και τον άρτιο σχεδιασμό

- Καθημερινά : 06:00 - 22:00

Έκπτωση 20% σε όλα τα
προϊόντα*
* Εκτός εκπτωτικών περιόδων και
προσφορών όπου ισχύει η τρέχουσα έκπτωση
των προϊόντων εφόσον είναι ίση ή
μεγαλύτερη του 20%.

- Δευτέρα - Σάββατο : 09:00 -15:00

Περισσότερα
https://greek-designers.com/
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μας είναι να προβάλλουμε πτυχές της

YVES ROCHER

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το 1959, ο νεαρός Γάλλος βοτανολόγος Yves
Rocher μετέτρεψε σε εργαστήριο τη σοφίτα
του πατρικού του στην La Gacilly της

Διεύθυνση

Βρετάνης για να δημιουργήσει τα πρώτα του

Κανάρη 10,

φυτικά καλλυντικά.

Κολωνάκι

Σήμερα, τα προϊόντα αυτά πωλούνται σε
όλον τον κόσμο, ενώ το brand είναι από τα
ελάχιστα παγκοσμίως που, εκτός από

Επικοινωνία

εργοστάσιο, διαθέτει και εκτάσεις

- Τ : + 30 210 33 90 825

καλλιέργειας πρώτων υλών, ώστε να έχει

Ε : loccitane@notoscom.gr

κάθετο έλεγχο της παραγωγής του.

Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο : 9:00 - 17:00
Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή : 9:00 - 21:00

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Περισσότερα
https://www.facebook.com/YvesRocherGreec

Έκπτωση 20% σε όλα τα
προϊόντα

eNotosCom/?fref=nf
https://www.notos.gr/brands/yves-rocher/

ΜΟΔΑ - ΟΜΟΡΦΙΑ

Κυριακή : Kλειστά

CINEDOC
Το CineDoc προβάλλει βραβευμένα ελληνικά
και ξένα ντοκιμαντέρ, σε Αθήνα,

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη, Βόλο, Αμαλιάδα. Οι προβολές
συνοδεύονται από παράλληλες εκδηλώσεις,
με στόχο να ενθαρρύνουν τον διάλογο και να
εμπνεύσουν συλλογικές δράσεις.
Παρουσιάζουμε ντοκιμαντέρ και ταινίες για

Διεύθυνση

παιδιά και νέους– σε ένα πλούσιο
πρόγραμμα για όλους: φανατικούς του

Auditorium Theo Angelopoulos

ντοκιμαντέρ, σινεφίλ, μαθητές, δασκάλους,

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

μικρομηκάδες, σεφ, χορευτές… μα πάνω απ’

Σίνα 31, Αθήνα

όλα, λάτρεις του καλού σινεμά.
Παράλληλα τον Ιανουάριο του 2017 το

Επικοινωνία

Διεθνές Φεστιβάλ Παιδικού και Νεανικού
Κινηματογράφου CineDoc Kids άνοιξε την

- Τ : + 30 210 33 98 600

αυλαία του για πρώτη φορά στο κοινό με

Ε : contact@ifg.gr

προβολές για παιδιά και νέους. Οι προβολές
συνοδεύονται από συζητήσεις και βιωματικά
εργαστήρια, που προσφέρουν την ευκαιρία
κινηματογράφου.

Περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Εισιτήρια στη μειωμένη
τιμή των 3€ *
*Η προσφορά ισχύει για τις προβολές στο
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (ΓΙΕ) και για την
αγορά των εισιτηρίων στο ταμείο του ΓIE.

https://www.cinedoc.gr/

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

στο κοινό να έρθει πιο κοντά στην τέχνη του

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ), έτος
ίδρυσης 1919, είναι το πρώτο Ινστιτούτο
Βιοϊατρικής Έρευνας και Δημόσιας Υγείας
που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Διαφοροποιείται
ως προς τα άλλα εθνικά ερευνητικά κέντρα,

Διεύθυνση

διότι η έρευνα που διεξάγεται στα

Λεώφ. Βασιλίσσης Σοφίας 127,

εργαστήριά του και οι υπηρεσίες που

Αθήνα

προσφέρονται προς τη Δημόσια Υγεία είναι
στενά συνδεδεμένες.

Επικοινωνία

Το Διαγνωστικό Τμήμα του Ε.Ι.Π παρέχει ένα
ευρύ φάσμα εξετάσεων σε εξωτερικούς και

Γραμματεία Διαγνωστικού Τμήματος :

νοσηλευόμενους ασθενείς για τη διάγνωση

Τ : + 30 210 64 78 804- 210 64 78 806

λοιμωδών νοσημάτων, νευροεκφυλιστικών

Ραντεβού τεστ COVID-19 :

και αυτοάνοσων νευρολογικών παθήσεων.

Τ : + 30 210 6478831

Πραγματοποιούνται, επίσης, επανέλεγχοι σε

Ε : diagnostics@pasteur.gr

κλινικά δείγματα από άλλα εργαστήρια για
την επιβεβαίωση αποτελεσμάτων και
κατοικίδια ζώα.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Οι διαγνωστικές εξετάσεις εκτελούνται με
αυστηρές συνθήκες που υπαγορεύονται από
διεθνείς οδηγίες.

Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή : 8:00 - 14:00
Σάββατο - Κυριακή : Kλειστά

Μοριακό τεστ (PCR)
COVID-19 : 35€
&

Περισσότερα
www.pasteur.gr/diagnostiko-tmima/

Διαγνωστικές εξετάσεις
σε προνομιακές τιμές

ΥΓΕΙΑ

εξετάσεις για τη διάγνωση λοιμώξεων σε

STARTBIO
Καινοτόμος επιχείρηση στον τομέα της

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

μοριακής διάγνωσης, η StArtBio αναπτύσσει
σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης αλλεργιών
και παθογόνων που προκαλούν έξαρση,
αναφυλαξία, κρίσεις θέτοντας σε κίνδυνο την
υγεία του ατόμου.

Διεύθυνση

Στο νεό σύγχρονο εργαστήριο των

Φειδιππίδου 23,

Αμπελοκήπων, το εξειδικευμένο και έμπειρο

Αμπελόκηποι

προσωπικό διαθέτει όλα τα απαραίτητα
εργαλεία για την αποτελεσματική διάγνωση
όλων των νοσημάτων με υψηλή ειδικότητα

Επικοινωνία

μέσω πρωτοποριακών μεθόδων μοριακής και

Τ : + 30 211 40 25 423

κυτταρικής ανάλυσης.

Τ : + 30 69 32 48 84 58

Ενταγμένη το 2016 στο πρόγραμμα EGG
(Enter-Go-Grow), η StArtBio ιδρύθηκε το 2017
ως spin out της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού

Ωράριο λειτουργίας

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δευτέρα - Παρασκευή : 8:00 - 20:00

(ΕΚΠΑ) και έκτοτε συμμετάσχει σε ερευνητικά

Σάββατο : 12:00 - 16:00

προγράμματα σε συνεργασία με Νοσοκομεία,

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Μοριακό τεστ (PCR)
COVID-19

Κυριακή : Kλειστά

Περισσότερα
https://startbiology.com/

40€

ΥΓΕΙΑ

Πανεπιστήμια και άλλες εταιρείες.

DANCE ON STAGE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η #DanceOnStage by Anna Athanassiadi
είναι ένας χώρος τέχνης που συνδυάζει
υψηλή τεχνική και γνώσεις δασκάλων,
ποικιλία μαθημάτων χορού, θεάτρου,
φωνητικής και γυμναστικής που να
χρειάζονται στην πραγματικότητα πάνω

Διεύθυνση

στην σκηνή, συμμαθητές που να

Ομήρου 66 & Αναγνωστοπούλου,

ανταγωνίζονται τον ίδιο τους τον εαυτό κάθε

Κολωνάκι

φορά, ενήλικους και ανήλικους μαθητές,
ανθρώπους που εργάζονται στον χώρο του
θεάματος και της τηλεόρασης και πολλά

Επικοινωνία

άλλα. Δημιουργήθηκε με αγάπη το καλοκαίρι

Τ : + 30 211 11 31 665

του 2018 από την γνωστή χορογράφο Άννα

Ε : info@danceonstage.gr

Αθανασιάδη, που έχει χορογραφήσει τις
σημαντικότερες παραστάσεις και shows τα
τελευταία 12 χρόνια στο θέατρο και την

Ωράριο λειτουργίας

τηλεόραση, έχοντας επιπλέον στο ενεργητικό

Δευτέρα - Παρασκευή : 9:00 - 22:00

της περισσότερα από 15 χρόνια χρόνια

Σάββατο : 09:00 - 18:00

διδακτικής εμπειρίας σε παιδιά και

Κυριακή : Kλειστά

ενηλίκους.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Έκπτωση 10% σε
επιλεγμένα τμήματα
ενηλίκων και παιδιών

https://danceonstage.gr/

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό: Για κάθε γνωστικό

Διεύθυνση

αντικείμενο, από το νηπιαγωγείο έως και το

- Λεωφόρος Μεσογείων 446, Αγία Παρασκευή

Πανεπιστήμιο.

- Λεωφόρος Κηφισίας 210, Κηφισιά

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Με αιχμή τα LEGO
Mindstorms και πλήθος εναλλακτικών

Επικοινωνία

στοιχείων όπως Arduino, Picaxe και όλα όσα
απαιτούνται όπως αισθητήρες,

· Τ : + 30 210 67 79 800

μικροελεγκτές, δομικά, στοιχεία, μοτέρ κ.α.

· Τ : + 30 210 00 80 380

Εκπαιδευτικό Παιχνίδι: Η πηγή του

Ε : info@why.gr

εκπαιδευτικού παιχνιδιού για κάθε παιδί,
κάθε ηλικίας.
LEGO Education: Εκπαιδευτικά προϊόντα για

Ωράριο λειτουργίας

όλες τις ηλικίες, με σκοπό τη βιωματική

- Κατάστημα Αγίας Παρασκευής

κατανόηση των Φυσικών επιστημών, του
Ρομποτικής, σχεδιασμένα σε συνεργασία με

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου
(ΜΙΤ, Carnegie Mellon).

Δευτέρα - Παρασκευή : 9:00 - 19:00
Σάββατο : 10:00 - 15:00
Κυριακή : Kλειστά
- Κατάστημα Κηφισιάς

Έκπτωση 10% σε
επιλεγμένα εκπαιδευτικά
προϊόντα από τα φυσικά
καταστήματα της
Διερευνητικής Μάθησης *
* Η προσφορά ισχύει συνδυαστικά με την
εγγραφή στα εργαστήρια STEM Education

Δευτέρα - Τετάρτη : 9:00 - 16:00
Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή : 9:00 - 14:00 &
17:00 - 21:00
Σάββατο : 9:00 - 15:30
Κυριακή : Κλειστά

Περισσότερα
https://www.why.gr/

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Περιβάλλοντος και της Εκπαιδευτικής

IQ HOLIDAYS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το I.Q HOLIDAYS «Έξυπνες Διακοπές»
βρίσκεται στον χώρο του Τουρισμού από το
2003 και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα
μεγαλύτερα ταξιδιωτικά Γραφεία Γενικού

Διεύθυνση

Τουρισμού της χώρας μας.

Καραγεώργη Σερβίας 4,

Η σχέση του I.Q HOLIDAYS με τη Γαλλία και

Σύνταγμα

την κουλτούρα της αντικατοπτρίζεται στην
προσφορά του, καθιστώντας το εδώ και 20

Επικοινωνία

χρόνια, έναν από τους κορυφαίους Έλληνες
tour operators (υπήρξε αντιπρόσωπος του

Τ : + 30 210 32 32 888

Γαλλικού Τουρισμού στην Ελλάδα).

T : + 30 210 32 32 322

Ασχολείται με τον εξερχόμενο Τουρισμό στη

Ε : info@iqholidays.gr

Γαλλία καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με
κινήτρων, επαγγελματικά, εκθέσεις,
συνέδρια, μαθητικό Τουρισμό.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή : 9:00 - 18:00

- 3% έκπτωση σε όλα τα
ακτοπλοικά εισιτήρια
- 5% έως 7% έκπτωση σε
όλα τα οργανωμένα ταξίδια
στο εξωτερικό
- Εκπτώσεις 50% και άνω σε
επιλεγμένα ξενοδοχεία...
δείτε τα πακέτα εδώ!

Σάββατο & Κυριακή : Κλειστά

Περισσότερα
https://iqholidays.gr/

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ομαδικά ταξίδια, μεμονωμένα, ταξίδια

KOPRIA STORE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η πιο πράσινη γωνιά της Αθήνας είνα όντως
πλημμυρισμένη με φυτά!
Το μικροσκοπικό αλλά καταπράσινο μαγαζί
των Εξαρχείων που μετρά ήδη 3 χρόνια ζωής

Διεύθυνση

έχει ότι χρειάζεται για να σας μυήσει στο

Ερεσού 30,

μαγικό κόσμο των φυτών.

Εξάρχεια

Από φτέρες και φύκους, μέχρι coconut tree,
πόθους και κισσούς και κάκτους, που

Επικοινωνία

μοιάζουν με τα πιο όμορφα γλυπτά αλλά και
μία υπέροχη συλλογή μίνιμαλ αισθητικής

Τ : + 30 211 11 32 535

κασπώ που λειτουργούν κι από μόνα τους

Ε : kopriastore@gmail.com

ως διακοσμητικά
Μία εξαιρετική επιλογή για δωράκια σε

Ωράριο λειτουργίας

φίλους αλλά και για να δώσετε ζωή και
χρώμα στo μπαλκόνι σας με μικρά και

Δευτέρα - Παρασκευή : 11:00 - 20:00

μεγάλα φυτά.

Σάββατο : 11:00 - 18:00
Kυριακή : Kλειστά

Περισσότερα
https://el-gr.facebook.com/kopriastore/

Έκπτωση 10% σε όλα τα
προϊόντα

https://www.instagram.com/kopriastore/?
hl=fr

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

KORKODILOS
Ο Korkodilos είναι ένα εργαστήριο
Κεραμικής στον Κεραμικό.
Η εκμάθηση στο εργαστήριο μας βασίζεται

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

στην έννοια του παιχνιδιού με σκοπό την
ενθάρρυνση του αυθορμητισμού και της
ανεμελιάς, της παιδικότητας αλλά και την
εξοικείωση του μαθητή με την αποτυχία –
ναι η αποτυχία είναι μέρος της διαδικασίας.

Διεύθυνση

Η επαφή του μαθητή με το υλικό και η
χειρωνακτική εργασία εντείνουν την

Πλαταιών 56

παρατηρητικότητα και τη φαντασία.

Κεραμικός

Ο Korkodilos είναι ένα ομαδικό project από
μικρότερα, αυτόνομα έργα.

Επικοινωνία

Όλα τα επίπεδα μαθητών συνυπάρχουν
εστιάζοντας ο καθένας στις δυνατότητες

Τ : + 30 69 87 96 41 59

αλλά και στις αδυναμίες του μέσα από

Ε : info@korkodilosathens.com

θεματικές και δημιουργικές ασκήσεις.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Περισσότερα
https://korkodilosathens.com/

κύκλο 4 μαθημάτων
(συνολικής αξίας 100€)*
* Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά
που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές, τα
ψησίματα των έργων και ο Φ.Π.Α.)

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Έκπτωση 10% στον μηνιαίο

METAPOLIS
Το ΜETApolis είναι ένας χώρος με
πολύπλευρες δραστηριότητες. Με σημείο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

εκκίνησης την τέχνη της φωτογραφίας,
πραγματοποιεί σεμινάρια και εκθέσεις για
όλους τους λάτρεις της φωτογραφίας,
διαμορφωμένα στη λογική μίας ρομαντικής
επαναφοράς της εικόνας σ’ αυτό που
ονομάζουμε γνωριμία. Η γνωριμία αυτή δεν

Διεύθυνση

μπορεί παρά να είναι «εισαγωγική». Ο

Παλαιών Πατρών Γερμανού 7,

ακροατής των σεμιναρίων οφείλει να

Αθήνα

αναπτύξει και να εκμεταλλευτεί τους δικούς
του ρυθμούς και τον δικό του χρόνο για την

Επικοινωνία

πληρέστερη επαφή με το έργο εκείνων των
φωτογράφων, που νομίζει ότι τον

Τ : + 30 210 32 53 550 & 69 86 23 97 18

ενδιαφέρουν περισσότερο. Απευθύνεται σε

Ε : info@metapolis.gr

ένα κοινό τού οποίου το καθοριστικό

Περισσότερα

στοιχείο δεν είναι ούτε η ηλικία, ούτε το
επίπεδο των γνώσεων, ούτε ο ενδεχόμενος

https://www.metapolis.gr

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Έκπτωση 10% στα
σεμινάρια φωτογραφίας

https://www.facebook.com
https://www.instagram.com

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

επαγγελματικός στόχος.

ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
Η Παρέα του δάσους είναι περιβαλλοντική
εκπαίδευση στην πράξη, είναι βιωματική
μάθηση στη φύση, είναι παιδιά
σκαρφαλωμένα στα δέντρα, με ροδαλά
μάγουλα και χώμα στα χέρια, είναι βλέμματα
ενεργά έτοιμα για ανακάλυψη, είναι ένα
μονοπάτι σύνδεσης του αναπτυσσόμενου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ανθρώπου με το μεγαλείο της φύσης.
Με πίστη στις παιδαγωγικές αρχές και γνώση
για το φυσικό κόσμο,οργανώνουμε και
υλοποιούμε δραστηριότητες για παιδιά
προσχολικής και σχολικής ηλικίας, δράσεις

Επικοινωνία

για οικογένειες, προγράμματα

Τ : + 30 69 49 28 86 85

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για σχολικές

Ε : info@pareatoudasous.gr

ομάδες και εργαστήρια για εκπαιδευτικούς,
στην αγκαλιά της φύσης.
Και κάθε καλοκαίρι ανταμώνουμε σε άλση,

Περισσότερα

πάρκα, δάση και βουνά, σε όλη την Ελλάδα

https://www.pareatoudasous.gr/

για δημιουργικές καλοκαιρινές διακοπές στη
φύση!

Έκπτωση 10% σε όλα τα
προγράμματα & δράσεις

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

PEDAL WORKER
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Στάθης Τσαγκουρνής δραστηριοποιείται
στο χώρο του ποδηλάτου από τη δεκαετία
του 1990.
Διαθέτει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και
την τεχνογνωσία για να καλύψει κάθε

Διεύθυνση

ανάγκη και απορεία σχετικά με τον ολοένα
και δημοφιλέστερο, εναλλακτικό και

Βενιζέλου Σοφοκλή 75,

οικονομικό τρόπο μετακίνησης.

Περιστέρι

Αναλαμβάνει την επισκευή, συντήρηση και
αναπαλαίωση ποδηλάτων, καθώς και το

Επικοινωνία

service ηλεκτρικών πατινιών.
Μία πλούσια συλλογή αξεσουάρ και

Τ : + 30 210 57 82 915

ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες και για όλες

Ε : servicebikesgr@gmail.com

τις χρήσεις περιμένει να την ανακαλύψετε
στο νέο κατάστημα Pedal Worker!

Ωράριο λειτουργίας

«Ποδηλάτησε τόσο πολύ όσο και λίγο, όσο
μακριά ή όσο σύντομα νιώθεις. Αλλά

Δευτέρα - Παρασκευή : 17:30 - 21:00

ποδηλάτησε.» - Eddy Merckx

Σάββατο : 9:00 - 15:00

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Τετάρτη - Κυριακή : Kλειστά

Έκπτωση 10%
στo service ποδηλάτων &
ηλεκτρικών πατινιών

https://www.instagram.com/pedal_worker/
https://pedalworker.gr/

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Περισσότερα

ST GEORGE
LYCABETTUS
LIFESTYLE HOTEL
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρως ανακαινισμένο St George
Lycabettus είναι ένα μοναδικό lifestyle hotel
στους πρόποδες του Λυκαβηττού. Πρόκειται
για ένα από τα πιο όμορφα και ιστορικά
ξενοδοχεία της Αθήνας και κατέχει μια

Διεύθυνση

προνομιακή θέση στον τουριστικό χάρτη της

Κλεομένους 2,

πόλης διπλά σε μοναδικές boutique,

Κολωνάκι

εστιατόρια και μουσεία της πόλης. Εκτός
από τα υψηλά επίπεδα φιλοξενίας 5 αστέρων

Επικοινωνία

και την μοντέρνα αισθητική του ξεχωρίζει
επίσης για την μοναδική θέα που προσφέρει

Τ : + 30 210 74 16 000

λόγω της θέσης του. Η πανοραμική θέα που

Ε : info@sgl.gr

προσφέρει και εκτείνεται από τον ιερό
λόφο του Λυκαβηττό και μέχρι τα νησιά του
Σαρωνικού έχει αναφερθεί ως μία από τις
πιο εντυπωσιακές στον κόσμο από τον
ελληνικό και τον διεθνή τύπο.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
- La Suite Lounge : 10% έκπτωση στο
lunch, συμπεριλαμβανομένων και
των ποτών (εξαιρούνται τα θεματικά

Ωράριο λειτουργίας
La Suite Lounge
Δευτέρα έως Κυριακή : 11:30 - 00:30
Vertigo Pool Club
Δευτέρα έως Κυριακή : 10:00 - 20:00

μενού, τα εκπτωτικά μενού, τα
εορταστικά καθώς και το brunch)

Περισσότερα

- Vertigo PoolClub : 10% έκπτωση

https://www.sglycabettus.gr/el/

στην είσοδο της πισίνας (η πισίνα
είναι ανοιχτή μόνο τους
καλοκαιρινούς μήνες)

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

βράχο της Ακρόπολης, τον καταπράσινο

STEM EDUCATION
Ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής,
Επιστήμης, Τεχνολογίας και Μαθηματικών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

STEM Education αποτελεί πρωτοπόρο
εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
Έχοντας αναπτύξει πρότυπο εκπαιδευτικό
περιεχόμενο βασισμένο στη μεθοδολογία
STEM, είναι ο μόνος φορέας ο οποίος
διαθέτει ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα

Διεύθυνση

για όλες τις ηλικίες μαθητών.

- Στρατηγού Μαρούλη 7, Αγία Παρασκευή

Tα παιδιά αποκτούν δεξιότητες στην

- Κατεχάκη 52, Αθήνα

Εκπαιδευτική Ρομποτική, στον

- Λεωφόρος Κηφισίας 210, Κηφισιά

Προγραμματισμό και τις Θετικές Επιστήμες.
Σε όλα τα Κέντρα, πραγματοποιούνται
εκπαιδευτικές επισκέψεις Σχολείων Α' &

Επικοινωνία

Β'βάθμιας εκπαίδευσης. Σε συνεργασία με

- Τ : + 30 210 60 10 162

Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων

- Τ : + 30 210 67 77 285

διοργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα

- Τ : + 30 210 60 10 162

για τους μαθητές. Επίσης, διενεργούνται
ζώσης και εξ αποστάσεως.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Ε : info@stem.edu.gr

Περισσότερα

Έκπτωση 20% στα ετήσια
προγράμματα του STEM
Education στα Κέντρα της
Αττικής

https://stem.edu.gr/

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, δια

