Σημείο Εφόρμησης της PGS Packaging Services
τα Νέα της Γραφεία και
η Ανανέωση της Εταιρικής Ταυτότητας

Μάιος 2009- ΑΘΗΝΑ. Τα νέα της γραφεία εγκανίασε η εταιρεία PGS Packaging Services
που εδώ και δύο μήνες πλέον στεγάζεται στο εμπορικό κέντρο SOTRIS Center στον
Περισσό (Αβέρωφ 36).
Η εταιρεία ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2008 από τον Κωνσταντίνο Παπαχριστόπουλο, ο
οποίος μετά από 13 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της συσκευασίας και συνεργαζόμενος με
κορυφαίες εταιρείες του χώρου, επιχείρησε το δικό του άλμα στην αγορά της συσκευασίας
τροφίμων, ενδυμάτων και δώρων, ιδρύοντας τη δική του εταιρεία, αλλά και
εκπροσωπώντας την εταιρεία Εμμανουηλίδη ALL BOX στην Πελοπόννησο και την Αττική.
"Ο Πήγασος που διακριτικά έχω επιλέξει να υπάρχει δίπλα στην ονομασία PGS",
εξομολογείται ο ίδιος, "συμβολίζει αυτό ακριβώς για μένα, την αλματώδη ανάπτυξη που
σημειώνει η PGS Packaging Services μέσα από τις προηγμένες και ολοκληρωμένες
υπηρεσίες και λύσεις που προσφέρει σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση που επενδύει στη
σωστή προβολή του ονόματός της (brand) με τη συσκευασία που επιλέγει για τα προϊόντα
της".
Η PGS Packaging Services προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της συσκευασίας τροφίμων (αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία,
ψητοπωλεία, fast-food, pizza), καθώς επίσης ενδυμάτων και δώρων, ενώ επιπλέον
έμφαση δίνει στις ιδιαίτερες χάρτινες τσάντες πολυτελείας που δείχνουν να προτιμούν ήδη
κάποια ζαχαροπλαστεία που θέλουν να ενισχύσουν τη φίρμα τους.
Στο πλαίσιο αυτής της ανάπτυξης, η PGS Packaging Services ανανεώνει την εταιρική της
ταυτότητα και με νέο λογότυπο. Στο νέο λογότυπο συνδυάζονται οπτικά δύο βασικές
λύσεις που προσφέρει η εταιρεία, το κουτί και η τσάντα, ενώ το πράσινο χρώμα
επικοινωνεί το οικολογικό μήνυμα της εταιρίας για τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών.
Την εικόνα και ταυτότητα της εταιρείας έχουν αναλάβει οι Handmade (N.Haitas &
Α.Σομπότης) οι οποίοι επιμελούνται και αναπτύσσουν τον νέο Web2 δικτυακό τόπο της
PGS.
Η PGS θα επικοινωνεί με τον σχετικό επιχειρηματικό χώρο μέσα από εκθέσεις, εκδηλώσεις,
και μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας (RSS, newsletters).
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