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Τα Προϊόντα μας Our Products

Χαρτί σε Φύλλα …………..…

Χαρτί σε Ρολά…………………

Υλικά Συσκευασίας…………

Φωτοτυπικό Χαρτί………….

Ειδικά Χαρτιά………………….

Προϊόντα Βιβλιοπωλείου..
& Γραφείου

Φάκελα…………………………..

Paper in Sheets

Paper in Reels
Packaging Materials

Copy Paper

Special Papers

Stationery
& Office Supplies

Envelopes



Η A&G Paper διαθέτει ένα ευρύ κατάλογο προϊόντων, ο οποίος
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Χαρτιά Εκδόσεων και Εκτυπώσεων,
Χαρτιά Συσκευασίας και Περιτύλιξης, Χαρτόνια, Ειδικά Χαρτιά,
Φωτοτυπικό Χαρτί, Χαρτοπωλειακά είδη, Φάκελα και πολλά άλλα.

A&G Paper has an extended range of products, such as Publishing and Printing Papers,
Packaging and Wrapping Papers, Cardboard, Special Papers, Copy Paper, School & Office
supplies, Envelopes and much more.
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Η A&G Paper εισάγει προϊόντα από αναγνωρισμένους Οίκους του
εξωτερικού, με μακροχρόνια παράδοση στον τομέα τους, π.χ.:

A&G Paper imports its products, from prestigious companies, with a long tradition in their
business segment, such as:
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• STORA ENSO

• UPM

• BURGO

• AVERY DENNISON

• NAVIGATOR

• CORDENONS

• ARJO WIGGINS

• FEDRIGONI

Επίσης η Εταιρεία μας έχει την ευθύνη της εμπορικής διάθεσης στην
Ελλάδα των παρακάτω προϊόντων:

• GARDA

• MULTICOPY

• JAC

• CORDENONS

• LANA

• DISCOVERY

• PREMIUM

• PREMIUM COPY

• NOVA COPY

• AXION

• OPTIMUM

A&G has the responsibility for the commercial promotion & distribution of the bellow
mentioned brands:

• FABRIANO

• LEIPA

• CARIOCA



• Newsprint
• LWC
• MWC
• OCR
• Super Calendered
• Woodfree Coated Gloss
• Woodfree Coated Silk
• Woodfree Uncoated
• Continious Form Paper
• Carbonless Paper

Ρολά / Reels

• Woodfree Coated Gloss

• Woodfree Coated Silk

• Woodfree One Side Coated

• Woodfree Uncoated

• Woodfree Uncoated Tints

• Woodfree Uncoated Chamois

• Carbonless Paper

• Adhesive Paper

• Cast Coated

• Newsprint

• Opaline

• Bristol Board

• Manila

• SBS Board

Φύλλα / Sheets

Τα Προϊόντα μας Our Products

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=EhRkUzbbvJT9CM&tbnid=hMUxiBcB__dcuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://viagempelaciencia.blogspot.com/2011_01_01_archive.html&ei=chFeU5rbNYjAPJTggBA&psig=AFQjCNGQK8vXVJhrEArksRufLL4ZJBAKSg&ust=1398760164383158
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=EhRkUzbbvJT9CM&tbnid=hMUxiBcB__dcuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://viagempelaciencia.blogspot.com/2011_01_01_archive.html&ei=chFeU5rbNYjAPJTggBA&psig=AFQjCNGQK8vXVJhrEArksRufLL4ZJBAKSg&ust=1398760164383158


• GD2
• Kraft
• Selluloze
• Grey Board
• Grey Back Board
• Waterproof Paper
• Greaseproof Paper
• Dublex Board
• Recycled Board
• Packaging Fine Paper
• Corrugated Board

Υλικά Συσκευασίας & Βιβλιοδεσίας /
Packaging and Binding Materials
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Φωτοαντιγραφικό Χαρτί /
Copy Paper

• A3, A4
• White
• Tints
• Special Papers
• Self-Adhesive
• Labels
• PPC Rolls
• Plotter
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Ειδικά Χαρτιά /
Special Papers

• Επιχρισμένα / Coated

• Λευκά & Χρωματιστά Ανάγλυφα /

White & Color Embossed

• Διαφορετική Υφής / Special Touch

• Διάστικτα ή με Βαμβάκι /

Pigments or with Cotton

• Ρυζόχαρτα & Περγαμηνές /

Translucent & Papyrus
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Φάκελα / Envelopes • Φάκελα Αυτοκόλλητα/ Self Adhesive Envelopes

• Φάκελα Γομμέ / Gummed Envelopes

• Σακούλες Αυτοκόλλητες/ Self Adhesive Wallets

• Σακούλες Ασφαλείας / Air Bubble Bags

• Ειδικά Φάκελα / Special Envelopes

Από το 1982, το όνομα Κοτσώνης, διατη-
ρεί ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά,
στους τομείς της παραγωγής και εμπο-
ρίας φακέλων και άλλων συναφών ειδών.

Το 2017 η A&G προχώρησε στην ενσωμάτωση της εμπορικής δραστηριότητας
της «Ιων. Αιμ. Κοτσώνης ΑΕΒΕ». Με την εμπορική αυτή συνένωση δημιουργείται ένα
νέο, ευέλικτο, εμπορικό σχήμα με προφανή οφέλη και οικονομίες κλίμακας για όλους.
Παράλληλα με την παραπάνω συνεργασία έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε,
οποιασδήποτε διάστασης Ειδικό Φάκελο, σε οποιοδήποτε χαρτί φακελοποιείται, μέσα
από μια πλήρη συλλογή ειδικών χαρτιών.

Since 1982, Kotsonis has maintained a leading position
in the Greek market in the production and marketing
of envelopes and other related items.
In 2017, the strategical cooperation between «A & G
PAPER SA», and the acclaimed envelope manufacturing
company «JOHN AIM. KOTSONIS SA », was
accomplished. This business union resulted to a new,
flexible trading scheme with obvious benefits and
economies of scale for both. Another added value is
the ability to produce and offer special envelopes of
any dimension or quality, by selecting from our wide
collection of special papers.
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Είδη Χαρτοπωλείου / Stationary

• Τετράδια & Μπλοκ / Notebooks & Notepads

• Είδη Γραφής & Ζωγραφικής / Writing Instruments

• Είδη Αρχειοθέτησης / Office Filling Supplies

• Χρωματιστά Χαρτόνια / Colored Paperboard

Πάνω από 2.600 διαφορετικοί κωδικοί, σχεδιασμένοι από το τμήμα Marketing της
Εταιρείας, διατίθενται κάθε χρόνο στον Έλληνα καταναλωτή. Όλα τα είδη μας
παράγονται με φροντίδα, ενώ επιλέγονται τα πιο ποιοτικά υλικά, προκειμένου να είναι
ασφαλή και ανθεκτικά. Το χαρτί μας κατασκευάζεται και λευκαίνεται χωρίς την
προσθήκη χλωρίου, αλλά με νέες τεχνικές που χρησιμοποιούν οξυγόνο ή όζον, ενώ όλα
τα υλικά μας είναι ανακυκλώσιμα και δεν περιέχουν κάδμιο.

Over 2,600 different products designed by our
Marketing Department, and produced mainly in
Greece, are introduced every year in order to offer
fresh proposals to the Greek consumers at competitive
prices. All of our products are produced with care
whereas highest quality materials are selected in order
to offer safety and durability. Our paper is
manufactured and bleached without chlorine adding's,
with new techniques that are using oxygen or ozone
and in addition all our materials are recyclable and do
not contain cadmium.
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Τα Προϊόντα μας Our Products

Ενέργεια / Energy

H A&G με οικολογική συνείδηση
και με ευαισθησία σε θέματα
προστασίας του περιβάλλοντος,
έχει επενδύσει στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) με την
κατασκευή δύο φωτοβολταϊκών
σταθμών επί εδάφους, στην
Λάρισα και την Έδεσσα
συνολικής ισχύος 1,5 MW. H
παραγωγή ενέργειας των
σταθμών αυτών μας εξοικονομεί
περίπου 3.000 τόνους αέριων
ρύπων (CO2) ετησίως.

A&G with ecological awareness and
environmental sensitivity has invested in
renewable energy (RES) by building two
photovoltaic plants on land in Larissa and
Edessa with a total power of 1.5 MW. The
power generation of these plants saves us
around 3,000 tons of gaseous (CO2) per
year.



Πωλήσεις / Sales A&G Paper
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στοιχεία πελατολογίου
customer diversification

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ενεργοί Πελάτες  - Active Customers 4.056 4.260 4.596 5.024 5.098 5.183 5.068 4.448 5.042 5.251 

Αριθμός Πελατών που αγοράζουν το 80% του 

ΚΕ (εκτός ITYE) –

Number  of customers  buying  80% of total 

sales

279 323 372 418 412 418 427 402 416 410 

Ποσοστό επί του ΚΕ του μεγαλύτερου πελάτη  -

% sales of 1st customer
7,1% 5,9% 4,1% 3,3% 6,0% 3,4% 1,9% 3,3% 3,9% 3,6%

ΕΤΟΣ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ενεργοί Πελάτες  - Active Customers 1.691 1.853 2.057 2.199 2.652 2.623 2.781 3.129 3.590 3.723 

Αριθμός Πελατών που αγοράζουν το 80% του 

ΚΕ (εκτός ITYE) –

Number  of customers  buying  80% of total 

sales

207 204 235 251 255 246 275 298 281 270 

Ποσοστό επί του ΚΕ του μεγαλύτερου πελάτη  -

% sales of 1st customer
5,9% 7,2% 4,1% 3,1% 5,7% 5,5% 3,8% 3,7% 6,0% 7,7%



Ανθρώπινο δυναμικό
human resources

Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, ανεξαρτήτου θέσης και καθηκόντων, εργάζονται
με πάθος, αγάπη και επαγγελματισμό, για την υλοποίηση των στόχων της εταιρείας,
με βασικότερο και κυρίαρχο, την συνεχή εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας.
Με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, καθώς και με τη συνεχή εκπαίδευση, όλοι οι
εργαζόμενοι μας καθιστούν το έργο τους αποτελεσματικότερο.

All our employees, regardless of their position or duties, are working with passion, love and
professionalism, in order to attain the company's goals by offering continuous service to our
customer‘s needs. Their work becomes more effective with the help of new technologies and
continues education.

7%

21%

37%

35%
18-30 Ετών/Years

31-40 Ετών/Years

41-50 Ετών/Years

51+ Ετών/Years

45 Μέσος όρος ηλικίας
Average Age

183 Σύνολο εργαζομένων
Number of employees 37 Πωλητές

Salesman



εγκαταστάσεις
facilities

Η επιχείρηση διαθέτει Πανελλαδικά 8 αποθήκες, συνολικού εμβαδού 31.250 m²,
οι οποίες της παρέχουν την δυνατότητα να αποθηκεύσει έως και 25.000 τόνους
εμπορευμάτων.

Our company, owns 8 nationwide warehouses, of 31.250 m², which enables to store up to 25.000 
tons of merchandise.



εγκαταστάσεις
facilities

Η εταιρεία μας λειτουργεί σε σύγχρονες εγκαταστάσεις από το 2002 που έχουν
σχεδιαστεί με γνώμονα την ευελιξία στην αποθήκευση και τη δυνατότητα άμεσης
διακίνησης μεγάλου όγκου εμπορευμάτων και προϊόντων.
Το κτίριο έχει σχεδιαστεί ώστε, αφενός να καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια, αφετέρου να
παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας στους εργαζομένους.
Τέλος με την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάνοντας χρήση της γεωθερμίας,
επιτυγχάνονται οι ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης
των εμπορευμάτων μας.

Since 2002 our company operates in modern facilities that
have been designed in order to provide flexibility in storage
and direct distribution of our products. The building has been
designed in one hand to consume minimum energy power,
whereas in the other, to provide the best possible working
conditions for all the company’s employees. In addition to
that and under the guidance of the University of Athens,
we are using geothermal energy, in to achieve the ideal
storage conditions for all of our products.

Κεντρικό Κτίριο

Headquarters



εγκαταστάσεις
facilities

Για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας η
εταιρεία διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους εντός της
Αττικής αλλά και στην Περιφέρεια…

Αποθήκες Warehouses

In order to offer to our customers the best
possible service, the company has warehouses…

…στην Θεσσαλονίκη

2.500 m2

…στην Πάτρα

…στo Ηράκλειο Κρήτης

…at Thessaloniki, Northern Greece

…at Patra, Western Greece

…at Crete, Northern Greece

750 m2

750 m2

…στο Κρυονέρι Αττικής
Κτίριο Κ2

…at Krioneri, Attica, building K2

10.000 m2

…στο Κρυονέρι Αττικής
Κτίριο Κ3

…at Krioneri, Attica, building K3

…στο Κρυονέρι Αττικής
Κτίριο Κ1 11.000 m2

…at Krioneri, Attica, building K1

3.000 m2

Μέσω της θυγατρικής της «Ιντερχάρτ
ΑΕ» η εταιρεία μπορεί να εξυπηρετήσει
τους πελάτες σε Χαρτί Γραφικών Τεχνών
για την περιοχή της Β. Ελλάδας, καθώς
διατηρεί αποθήκες.

Through its subsidiary "Interhart SA", the
company can serve its clients in Graphic Arts
Paper for the region of Northern Greece, as it
maintains warehouses.

…στην Θεσσαλονίκη

2.500 m2

…at Thessaloniki, Northern Greece

…στη Λάρισα

750m2

…at Larisa, Central Greece

ΙΝΤΕΡΧΑΡΤ Interhart



επεξεργασία
converting facilities

Στις εγκαταστάσεις μας διαθέτουμε επίσης, τα πιο σύγχρονα μηχανήματα κοπής και
επεξεργασίας χαρτιού και χαρτονιού.
Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ρόλου σε ρόλο σε διαφορετικό πλάτος ή/και
διάμετρο, ρόλου σε φύλλο, καθώς και φύλλου σε φύλλο διαφορετικών διαστάσεων.
Επίσης, διαθέτουμε δεσμιδωτική μηχανή για τη συσκευασία των φύλλων ανάλογα με
τις ανάγκες του πελάτη.
Η υπάρχουσα δραστηριότητα εμπορίας επιχρισμένων χαρτονιών σε σταθερά σχήματα
έχει πρόσφατα επεκταθεί και με τη δυνατότητα πώλησης, σε ειδικά σχήματα.
Σχήματα δηλαδή που κόβονται από ρολά διαφόρων διαστάσεων, στις κοπτικές
μηχανές της εταιρείας, και στην συνέχεια παραδίδονται στον πελάτη.

We own the most modern paper and board cutting and processing machines.
We have the capability to cut paper rolls into paper rolls of different width and/or diameter.
Paper rolls can also be cut into sheets and
sheets into sheets of different dimensions.
We also carry packaging machines for
producing reams of sheets according to
the customer’s  needs.
This existing commercial activity has
recently expanded with fixed coated
cardboard shapes that are sold in
specific shapes, depending as always on
the customer's needs.



αυτοκίνητα
fleet

Στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, τόσο τα ιδιόκτητα φορτηγά της εταιρείας όσο και πλήθος
μικρών και μεγάλων συνεργαζόμενων φορτηγών, παραδίδουν ημερησίως
περισσότερες από 500 παραγγελίες σε όλη την Ελλάδα.

In the least possible time, both company’s private trucks as well as many big and small cooperating 
trucks deliver daily more than 500 orders throughout Greece..



μηχανογράφηση
Ι.Τ.

Since 2001

Mε τη χρήση του πλέον προηγμένου και σύγχρονου
μηχανογραφικού συστήματος της SAP, που έχει εξελιχθεί
και προσαρμοστεί από το τμήμα ΙΤ της εταιρείας,
επισφραγίζουμε τη συλλογική μας αυτή προσπάθεια.

With the advanced SAP program computer system that
has evolved and adapted to our needs by the IT
department of our company, we further enhance our
collective effort.

http://npcloud.org/wp-content/uploads/2012/02/SAP-Logo.png
http://npcloud.org/wp-content/uploads/2012/02/SAP-Logo.png


πιστοποιήσεις
certifications

ISO 9001:2015
H εταιρεία μας διαθέτει πιστοποίηση με βάση τα κριτήρια του
διεθνούς προτύπου για την ποιότητα ISO 9001:2015 από τον
φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Hellas.
Με την πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας, στοχεύουμε
στην αναβάθμιση και εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών
μας, θέτουμε για το σύνολο των εργασιών μετρήσιμες μονάδες
και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και ελέγχουμε την πρόοδο
των στρατηγικών, οικονομικών και λειτουργικών μας στόχων,
με σκοπό την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών
και συνεργατών μας και της ανταγωνιστικότητάς μας στο
διαρκώς εξελισσόμενο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
Με σεβασμό στους συνεργάτες μας, αναβαθμίζουμε συνεχώς
τις υπηρεσίες μας ώστε να είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε
πάντα ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Our company is certified according to the criteria of the
international standard for ISO 9001: 2015 quality by TÜV
AUSTRIA Hellas.
With the certification of the quality system, we aim at
upgrading and developing our products and services, setting
measurable units and timetables for all work, and monitoring
the progress of our strategic, financial and operational goals, in
order to increase satisfaction of our customers and partners
and our competitiveness in the ever-evolving global economic
environment.
With respect to our partners, we are constantly upgrading our
services so that we are ready to always offer quality products
and services.



πιστοποιήσεις
certifications

FSC® Chain of Custody
Η εταιρεία μας έχει λάβει πιστοποίηση με βάση το διεθνές
πρότυπο δασικής διαχείρισης FSC® Chain of Custody, από το
Φορέα Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Hellas, η οποία καθορίζει
τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που
επιθυμούν να επιδείξουν σεβασμό προς το περιβάλλον και να
δεσμευθούν για τη συμμετοχή τους στην υπεύθυνη διαχείριση
των δασών.
Η πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου δίνει
τη δυνατότητα στα μέλη της αλυσίδας να αγοράζουν και να
πουλούν προϊόντα που προέρχονται από δάση με υπεύθυνη
διαχείριση, ελεγχόμενες πηγές, ανακυκλωμένα υλικά ή
συνδυασμό αυτών.

Our company has been certified according to the international
forest management standard FSC® Chain of Custody by the TÜV
AUSTRIA Hellas , which sets out the requirements that must be
met by businesses wishing to show respect for the environment
and commit to their participation in responsible forest
management.
Certification according to the requirements of the standard
enables members of the chain to purchase and sell products
from forests with responsible management, controlled sources,
recycled materials or a combination of them.



Ιντερχαρτ ΑΕ
Ιnterhart SA
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Μέσω της θυγατρικής της «Ιντερχάρτ ΑΕ» η εταιρεία
μπορεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες σε Χαρτί
Γραφικών Τεχνών για την περιοχή της Β. Ελλάδας, καθώς
διατηρεί αποθήκες.

Through its subsidiary "Interhart SA", the company can serve
its clients in Graphic Arts Paper for the region of Northern
Greece, as it maintains warehouses.

…στην Θεσσαλονίκη

2.500 m2

…at Thessaloniki, Northern Greece

…στη Λάρισα

750m2

…at Larisa, Central Greece



Σας Ευχαριστούμε!!!
Thank you!!!


