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Οι χαρτογραφικές εκδόσεις ΦΩΤΗΣ Ν. & Ι.
νέο μέλος στον Όμιλο NAKAS GROUP.

Ο όμιλος NAKAS GROUP, ο ηγετικός ελληνικός όμιλος ταξιδιωτικών εκδόσεων,
χαρτογραφήσεων, εισαγωγών και εξαγωγών, εμπορίας βιβλίων και τουριστικών
αναμνηστικών ειδών, επεκτείνει την εκδοτική του δραστηριότητα εντάσσοντας στην ομάδα
των εταιριών του τις χαρτογραφικές εκδόσεις ΦΩΤΗΣ Ν. & Ι., που δραστηριοποιούνται στο
χώρο της χαρτογράφησης και έκδοσης χαρτών από το 1970.
Με τη συγκεκριμένη ενέργεια, ο όμιλος NAKAS GROUP αποσκοπεί στην περαιτέρω
ανάπτυξή του στην αγορά χαρτών, ενισχύοντας την ήδη επιτυχημένη πορεία του.
Οι πελάτες των εκδόσεων ΦΩΤΗΣ Ν. & Ι. θα εξυπηρετούνται πλέον αποκλειστικά από τον
όμιλο NAKAS GROUP, καθώς εφεξής τα προϊόντα των εκδόσεων ΦΩΤΗΣ – τα οποία έχουν
τύχει μεγάλης αναγνώρισης από το ευρύ κοινό - θα παράγονται, διακινούνται και διατίθενται
αποκλειστικά από τον NAKAS GROUP.
Ο όμιλος NAKAS GROUP, σεβόμενος την μακρά και επιτυχημένη πορεία των εκδόσεων
ΦΩΤΗΣ Ν. & Ι. στην αγορά, διατηρούν το όνομα και τις προδιαγραφές των προϊόντων τους,
αλλά και την ποιότητα του περιεχομένου τους.
Με τη γνωστή συνέπεια προς τους πελάτες του, ο όμιλος NAKAS GROUP θα ενημερώνει και
θα ανανεώνει συνεχώς τους χάρτες – οδηγούς της ΦΩΤΗΣ Ν. & Ι., εντάσσοντάς τους στην
ευρεία οικογένεια των δικών τους χαρτών.
Σημειώνεται ότι, η εταιρία ΦΩΤΗΣ Ν. & Ι. είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που ξεκίνησε τη
χαρτογράφηση και έκδοση οδικών και τουριστικών χαρτών και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο
μερίδιο της αγοράς χαρτών τα τελευταία 40 χρόνια.

Σύντομο Προφίλ: NAKAS GROUP
Ο εκδοτικός όμιλος NAKAS GROUP κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά τόσο
αναφορικά με την εκδοτική του δραστηριότητα, όσο και στον τομέα των εισαγωγών, των εξαγωγών και
της εμπορίας βιβλίων και τουριστικών αναμνηστικών ειδών. Οι δραστηριότητες του Ομίλου
διακρίνονται σε τρεις κλάδους: παραγωγή προϊόντων, χονδρικό και λιανικό εμπόριο.
Στον Όμιλο NAKAS GROUP, ανήκουν οι Εκδόσεις ΟΡΑΜΑ, NAKAS ROAD CARTOGRAPHY,
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΠΡΑΝΙΔΗΣ, VEKTOR και ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΟΛΗ, τα βιβλιοπωλεία NAKAS BOOK HOUSE και
NAKAS BOOK BAZAAR, τα ταξιδιωτικά βιβλιοπωλεία TRAVEL BOOKSTORE, η εταιρία παραγωγής
τουριστικών αναμνηστικών ειδών HEART Bit και η εταιρία αυτοκόλλητων σήμανσης και
πληροφόρησης i-SIMA.
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