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Η κλασσική ομορφιά, όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο πέρασμα 
των αιώνων, είναι η έμπνευσή μας. Η ανάγκη η ομορφιά να 
αλλάζει και να εξελίσσεται, είναι η πρόκληση μας. Το να γίνεται 
κομμάτι της καθημερινότητάς μας, είναι το πάθος μας. Το να 
ανακαλύπτουμε καινούριους δρόμους προσέγγισης, είναι η 
πρόκλησή μας. Υπέροχες εκδοχές ομορφιάς με πρόσβαση σε 
όλους, γρήγορες, αργές, εντυπωσιακές, αποτελεσματικές στο 
να κάνουν το όνειρο πραγματικότητα, είναι ο στόχος μας.
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ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ
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Οι διαθέσεις μας αλλάζουν, ακολουθούνε 
πάντα την άνοιξη, άστατες, απρόβλεπτες, 
καθώς παρασύρονται από τα γεγονότα μας 
διαπερνάνε και μας ανανεώνουν, υπόσχονται 
καινούρια πρόσωπα, φρέσκιες αλλαγές, 
γεμίζουν με χρώματα και κίνηση ότι βρίσκουνε 
στάσιμο στο πέρασμά τους. 

Εμείς στην Stamper ζωντανεύουμε τη 
δική σας φαντασία, της δίνουμε ιδέες και 
εργαλεία, την αναπλάθουμε με καινούριες 
τεχνικές και υλικά, για να επινοήσουμε μαζί 
το καινούριο, το ιδανικό, το μοναδικό.
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Στην περιπέτεια που γεννάει η αναζήτηση της ομορφιάς η Stamper έχει τον 
σημαντικότερο λόγο. Στα μαλλιά μας, διαβάζει κανείς τις μνήμες μας, τα θέλω 
μας, τις ιδιαιτερότητές μας, την αγάπη μας για τον εαυτό μας και τους άλλους. 
Στα μαλλιά μας, στεκόμαστε–εστιάζουμε για τις πιο καθημερινές μέχρι και τις 
πιο επίσημες εμφανίσεις μας. Για να ξεχωρίσουμε με τη διαφορετικότητά μας, 
να συμμετέχουμε ολοκληρωτικά στο νέο πρόσωπο που ξετυλίγει ο εαυτός μας 
στα μάτια μας και στους γύρω μας.
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Η ποικιλία στην τεράστια γκάμα που 
σας παρουσιάζουμε στην Stamper 
συνεχώς εξελίσσεται και ανανεώνεται, 
ακολουθώντας πιστά τις τελευταίες 
εξελίξεις στη διεθνή μόδα, καθώς και στην 
τεχνογνωσία. Αλλάζουμε,  βελτιωνόμαστε 
και δημιουργούμε προκλήσεις που θα 
μας οδηγήσουνε σε ξεχωριστές και 
ανεπανάληπτες  προτάσεις .

Σας περιμένουμε για να εξερευνήσουμε 
μαζί  όλες τις μοναδικές διαδρομές της 
ομορφιάς και της ανανέωσης,
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Η ομάδα μας απαρτίζεται από ανθρώπους που μέσα στα 45 χρόνια 
της εταιρείας μας μπορεί να αλλάζουν πρόσωπα, αλλά ταυτίζονται 
πάντοτε με το όραμα του ανθρώπου που την ξεκίνησε. Βασικός άξονας, 
η  προσέγγιση και η πραγμάτωση της ομορφιάς μέσα από καινοτομίες 
και κυρίως λύσεις που θα ενθαρρύνουν ακόμη και την πιο ιδιάζουσα 
περίπτωση να συγκαταλέγει τον εαυτό της στην κατάκτηση του ονείρου. 
Του ονείρου της ομορφιάς.





Η ευτυχία καθώς και η επιτυχία κρύβονται μέσα στις μικρές λεπτομέρειες. Μια μικρή 
πινελιά από μόνη της μπορεί να αλλάξει εντελώς έναν πίνακα. Όταν η φαντασία 
εκδηλώνεται με ελάχιστες κινήσεις φέρνοντας τα μέγιστα αποτελέσματα η ομορφιά, 
εκδηλώνεται αβίαστα. Στη Stamper μας αρέσει το αναπάντεχο, το διαφορετικό, 
η κίνηση που αντιστρέφει τα δεδομένα. Κοντά μας θα δείτε τον εαυτό σας με τις 
αποχρώσεις της ομορφιάς που πάντοτε ονειρευόσασταν.

Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α

ΧΡ�ΜΑ

ΜΕ ΜΙΑ    
  ΚΙΝΗΣΗ
ΜΗΚΟΣ
&

15



Αργυρούπολη          •    Περιστέρι   •    Ιωάννινα   T.  210 9940145    www.stamper.gr    info@stamper.gr Ποιότητα ζωής για όλους




