
Εταιρικά δώρα 2021
1821-2021
200 χρόνια από την Ελληνική επανάσταση 

Eπετειακά Γραμματόσημα  
για τα 150 χρόνια (1821-1971)





Ατζέντα 
2021

Η ατζέντα που δημιουργήσαμε 
φέτος για σας και τους πελάτες 
σας είναι μοναδική, διαφορετική 
και επίκαιρη. 

Δώστε στους πελάτες σας την ευκαιρία και τη χαρά να "ζήσουν" τα μεγάλα  γεγονότα που σημάδεψαν το 1821. 



Ατζέντα 
2021

Στις πρώτες σελίδες 
παρουσιάζονται συνοπτικά και 

παραστατικά, τα κυριότερα 
γεγονότα της Ελληνικής 

επανάστασης.

Κατόπιν, σε κάθε μέρα από τις 365 του 
χρόνου, υπάρχει μία αναφορά σε μια 
μεγάλη μάχη των Ελλήνων,  μία παραπομπή 
σε ένα σημαντικό γεγονός εκείνης της 
εποχής, μία ρήση κάποιου Έλληνα αγωνιστή 
ή Ευρωπαίου συμμάχου ή αντιπάλου αλλά 
και η θυσία κάποιου ή κάποιων που πρέπει 
να θυμόμαστε και να τιμούμε. 

Στο τέλος, εκτός από τους σύγχρονους 
χάρτες, υπάρχουν και χάρτες εποχής 
που παρουσιάζουν τη σταδιακή εδαφική 
επέκταση της Ελλάδας. 

Τα κείμενα επιμελήθηκαν οι εν ενεργεία 
φιλόλογοι και ιστορικοί  
Φλώρα Καραβάνη και Ελένη Καλαθά. 



Κασετίνα 
δώρου

1821

Τρία, μοναδικής ιστορικής αξίας 
έντυπα μέσα σε μία πολυτελή 
κασετίνα δώρου.

Ένα δώρο που σίγουρα θα εκτιμηθεί!

Τα κείμενα επιμελήθηκαν οι εν ενεργεία  
φιλόλογοι και ιστορικοί  

Φλώρα Καραβάνη και Ελένη Καλαθά. 



1
«Το 1821  

με μία ματιά»

Ένα μοναδικό ιστορικό 
ντοκουμέντο που 
ξετυλίγει όλες τις φανερές 
και κρυφές πτυχές τής 
επανάστασης. 

Συνοπτικό, τεκμηριωμένο, 
πλαισιωμένο με απίθανο 
φωτογραφικό υλικό, 
διαβάζεται ευχάριστα 
μέσα σε λίγες ώρες.



2
Ο «Ύμνος 

εις την 
Ελευθερίαν»

Ολόκληρο το ποίημα 
«Ύμνος εις την Ελευθερίαν» 
του ποιητή μας Διονυσίου 
Σολωμού, που μελοποιήθηκε 
από τον Νικόλαο Μάντζαρο 
και καθιερώθηκε ως ο 
Εθνικός μας Ύμνος.  Ένα 
ολοκληρωμένο μνημειακό 
έργο που περιλαμβάνει και 
τις158 στροφές τού αρχικού 
ποιήματος. 



3
Ο «Θούριος» 

του Ρήγα 

Και ποιος δε γνωρίζει 
το Ρήγα Βελεστινλή 
– Φεραίο και το 
καταπληκτικό του 
ποίημα «Θούριος» 
που ενέπνευσε τους 
αγωνιστές του 21 και 
αφύπνισε ολόκληρη 
την Ευρώπη! 



Μεταξοτυπία 
Η εικαστικός Σοφία Παπαθανάση 
φιλοτέχνησε έναν πίνακα 
αφιερωμένο στην επέτειο των 
200 χρόνων από την Ελληνική 
επανάσταση, με τίτλο  
«Από το παρελθόν στο μέλλον».
Τυπωμένος σε σχήμα 48 Χ 34 και 
σε ειδικό χαρτί για έργα τέχνης, 
παραδίδεται σε στητό κουτί 
πολυτελείας.
Όλα τα αντίτυπα  φέρουν 
ιδιοχείρως την υπογραφή της 
καλλιτέχνιδος.
Ένα ιδιαίτερο δώρο για μια 
ιδιαίτερη χρονιά…

Τα πνευματικά δικαιώματα του πίνακα ανήκουν στη «Λυχνία Α.Ε» & στην Σοφία Παπαθανάση



Μπλοκ 
σημειώσεων

Ένα κλασικό, διαχρονικό και 
πάντα χρηστικό δώρο. Το 
καλύτερο και οικονομικότερο 
επαγγελματικό δώρο, που 
μπορούμε να αφήσουμε σε 
κάθε ραντεβού μας, σε κάθε 
πελάτη. 

Θα μας θυμάται όλο το χρόνο !



Τετράδια Τετράδια για κάθε χρήση με 
ήρωες της Επανάστασης. 
Τα εξώφυλλα έχει επιμεληθεί 
έμπειρος γραφίστας, 
εφαρμόζοντας ειδική 
τεχνοτροπία (photoshop).

Κατάλληλο δώρο για ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, σχολές, ΙΕΚ κλπ.



Επιχειρηματικό
δώρο 

Το επιχειρηματικό δώρο όχι απλά δεν είναι πολυτέλεια,  
τουναντίον είναι απαραίτητο.

Εκτός του ότι αποτελεί αναγνώριση και ευχαριστία απέναντι  
στον πελάτη μας, λειτουργεί διαφημιστικά συνεχώς και ταυτόχρονα 
συσφίγγει τις επαγγελματικές σχέσεις και διευκολύνει  
τη συνέχισή τους. 

Το 2021 θα κινούνται όλα γύρω από την επέτειο των 200 χρόνων 
από την ελληνική επανάσταση.

Μη διστάζετε λοιπόν. 

Επιλέξετε τα δώρα που σας ταιριάζουν και μπείτε στο «παιχνίδι».  
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