
Τα σταντς μας έχουν  
32 / 16 ή 9 θήκες
Χωρητικότητα:
15 κάρτες ανά θήκη

»Dionysos – Ritual Madness«

Ευχετήριες κάρτες – κάρτες για αφιέρωση
με έμπνευση από την ελληνική μυθολογία 
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 »Roman Bath« 

The Lament for Icarus« 

»Aphrodite –  
Goddess of Love,  

Beauty & Pleasure« 

»Aegean Sea marriage«

 »Pan with banana« 

»Poseidon –  
God of the Sea« 

Διαστάσεις καρτών
10,5 x 14,5 cm (διπλωμένες), 

περιέχουν εξαιρετικής 
ποιότητας χρωματιστό φάκελο  

(C6: 11,4 x 16,2 cm)
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Επιλέξτε εύκολα το κατάλληλο σετ καρτών 

για το κατάστημα σας, ανάμεσα σε  

κλασικούς πίνακες, θεούς του Ολύμπου, 

καθώς και μια σειρά ευχετήριων καρτών  

για διάφορες γιορτινές στιγμές!

Υψηλής ποιότητας εκτύπωση 
με περιγραφή στην πίσω 
πλευρά.
Οι κάρτες μας αναπαριστούν 
την ελληνική μυθολογία 
όπως καμία άλλη 
καρτποστάλ.

Zeus (Ancient Greek: Ζεύς; Modern Greek: Δίας) was the sky and thunder 
god, who ruled as king of the gods on Mount Olympus. He is often symbol-
ised by an eagle. Zeus (Roman equivalent: Jupiter) was married to his sister 
Hera (Roman equivalent: Juno). 
On this card we see him as guardian of the Panhellenic Games at Olympia.
There used to be a giant seated figure, the Statue of Zeus at Olympia, about 
13 meters tall, made around 435 BC at Ancient Olympia, Greece. It was 
installed inside the Temple of Zeus and it was one of the Seven Wonders 
of the Ancient World. The statue was crowned with a wreath of olive sprays 
and in one hand was hold a small statue of Nike (Roman equivalent: Vic-
toria), goddess of victory.

He spoke, the son of Cronos, and nodded his head with the dark brows,
and the immortally anointed hair of the great god swept from his divine head, 
and all Olympos was shaken.
Iliad, I, 528-530 

(Text partly from Wikipedia, Article ‘Statue of Zeus at Olympia’ [Version on 15 December 2015], 
from the english language Wikipedia, CC-by-sa-3.0) 

made in Greece

» Zeus, King of Gods –  
Guardian of the Olympic Games« 
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Μίνι ευχετήριες καρτούλες, 
εμπνευσμένες από τις αρχαίες εποχές

greetings cards | soaps | gifts | baby accessories | macramé + decorative plants | magnets
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Διαστάσεις καρτών ›Μίνι‹ 
6,5 x 10 cm (διπλωμένες), 

περιέχουν εξαιρετικής 
ποιότητας χρωματιστό φάκελο  

(7,5 x 11 cm)

»Apollo –  

God of Sunlight and Music«

mini edition: »junior«

»Baptism – Elephant«

»Artemis –  
Goddess of the Hunt«  
mini edition: »junior«

»Happy Birthday« 

wishing you

a very   
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  Happy

Birthday!
… and eternal youth and sweetness!

»Marriage«

Το σταντ ”Μίνι‟ έχει 9 θήκες με χωρητικότητα 10 
κάρτες ανά θήκη. Το σταντ είναι περιστρεφόμενο 
και τοποθετείται εύκολα σε κάθε ταµείο.

Δείτε όλλες τις κάρτες μας στο: 
www.http://ancient-gallery.com/ancient-premium-pics/greeting-cards

Μίνι και Α6 
σε σύγκριση

Με έμπνευση την αρχαία Ελλάδα δημιουρ-

γήσαμε μια σειρά μίνι καρτών για όλες τις 

γιορτινές στιγμές της ζωής. 

Ο τέλειος συνδυασμός για κάθε δώρο! 

Επιλέξτε εύκολα το κατάλληλο σετ καρτών 

για το κατάστημά σας. 



ποιοτικά ελληνικά δώρα 
για τους λάτρεις της φύσης
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»groove«

»kaseta«

100% φυσικό σαπούνι,  υψηλής ποιότητας 
προϊόν φτιαγμένο από συστατικά οργανικής 
καλλιέργειας μόνο! Χειροποίητο και 
φτιαγμένο με αγάπη στο Πήλιο. Μεγάλη 
ποικιλία για διαφορετικές χρήσεις και 
ευχάριστες μυρωδιές! 
(σώματος, προσώπων, μαλλιών, χεριών)

Αποτελείται από μια γυάλινη γλάστρα 
και υπόστρωμα από διογκωμένη
άργιλο ώστε ο καθένας να μπορεί να 
φυτέψει οτιδήποτε θελήσει σε αυτήν.

Προσφορά! Δοκιμάστε 
το απλό σετ με πέντε 
κρεμαστά φυτά σε 
διάφορα μεγέθη και 
σχέδια.

διάφορα γιαλώματα 
και χρώματα διαθέσιμα

Κεραμικές 
χειροποίητες 
σαπουνο-
θήκες 

premium soaps

»Κούνια« επιτοίχια

κρεμαστή »Γλαστρούλα« 

Σχετικά με τα Airplants
Τα Airplants ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τον 
ανανά. Δεν χρειάζονται θρεπτικά συστατικά από 
το χώμα. Το μόνο που χρειάζονται είναι αέρας, 
αγάπη, φως και νερό. Τους αρέσει να αιωρούνται 
στον αέρα. Μπορούμε να τα έχουμε σε εσωτερικό 
χώρο είτε έξω τους καλοκαιρινούς μήνες.

Airplants με χειροποίητη 
κρεμαστή κεραμική 

γλαστρούλα
Macramé κρεμαστή 
γλάστρα 

»little bath tub«
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Είδη ένδυσης/αξεσουάρ
για μωρά, για παιδιά και μεγάλους

greetings cards  | gifts | magnets | T-shirts with attitude 
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Δείτε και άλλα προïόντα μας:  www.ancient-gallery.com

»Dionysos –  
Ritual Madness«

»Apollo – God of  
Sunlight and Healing«

»Hebe – Goddess of Youth 
#Greece«

»Triumph of Ariadne«
#S.N.F.C.C.

Φορμάκι »Artemis junior« ροζέ

- Οργανικό ύφασμα
- Κλιματικά ουδέτερο
-  Πιστοποιημένο από το  

Fair Wear Foundation

Σαλιάρα »Apollo junior«  ecru

Τσάντες πλάτης, νέα μόδα!
Χρώμα: φυσικό λευκό  
Μεταξοτυπία
100% Βαμβάκι - 140gsm (4.1oz/yd²) 
Διάσταση: 37 x 46 cm
χωρητικότητα: 12 λίτρα

Σακίδιο ›Αρχαίοι Θεοί‹

Με έμπνευση την αρχαία Ελλάδα δημιουρ-
γήσαμε μια σειρά από μωρουδιακά είδη 
κορυφαίας ποιότητας υφάσματος και  
εκτύπωσης! 
100% βιολογικό βαμβάκι | Interlock 5oz / 200g

Μεγέθη: 
0-3 μηνών / 3-6 μηνών /  

6-12 μηνών / 12-18 μηνών

Φορμάκι »Apollo junior« γαλάζιο

όλα μας τα προїοντα τυπώνονται στην Ελλάδα

ειδικά για το S.N.F.C.C.
(proposal)



Ποιοτικά ελληνικά τουριστικά αναμνηστικά είδη
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χειροποίητα κεραμικά 
μαγνητάκια ψυγείου »μάτι«Θεïκές μπλούζες 

»Διόνυσος – 
Ritual Madness«

»Αριάδνη«

μπλούζες με μουσικούς του περασμένου αιώνα »Ρεμπέτικο«

Συσκευασία 4 τεμαχίων
Επιλέξτε μέσα από 
διαφορετικά σχέδια

για μεγάλη ποικιλία 
»θεïκών« μπλουζών, 

ρωτήστε μας!

»Τσιτσάνης« χρυσό »Παπαїωάννου« γκριΓυναικεία μπλόυζα »Εσκενάζυ« ροζέ


