
             

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

“100 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ” ΑΠΟ ΤΗΝ DIMSTEL  

ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ “ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” 

 

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2014.  Μια μέρα προσφοράς, αγάπης και χαράς ήταν το περασμένο Σάββατο 

για τα παιδιά και τους ανθρώπους της DIMSTEL που τα επισκέφθηκαν στο Σπίτι του “Χαμόγελου του 

Παιδιού” στα Μελίσσια στο πλαίσιο του προγράμματος 100 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

“Θέλουμε να βλέπουμε μόνο καλά όνειρα” - η παιδική αυτή επιθυμία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την 

ελληνική εταιρία στρωμάτων από τα Ιωάννινα και έστησε ένα ιδιαίτερο εικαστικό εργαστήρι. Με βασικά 

συστατικά τα φυσικά υλικά των στρωμάτων, όπως μαλλί, βαμβάκι, κοκοφοίνικας, αλογότριχα, πολλή 

φαντασία και δημιουργική διάθεση, μικροί και μεγάλοι έφτιαξαν τα δικά τους παράξενα πλάσματα που 

διώχνουν όλες τις κακές σκέψεις μακριά! 

Από τον περασμένο Νοέμβριο, η DIMSTEL προσφέρει τα στρώματα που χρειάζονται τα Σπίτια του 

“Χαμόγελου του Παιδιού” σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες φιλοξενίας του 

Οργανισμού. Η ενέργεια 100 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  εντάσσεται στο πρόγραμμα 

κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας που αφορά στην προσφορά προϊόντων της για τη βελτίωση της 

καθημερινότητας των ευπαθών ομάδων, με σκοπό να γίνει ετήσιος θεσμός.  

 

 

 

 

 



             

 

 

Σχετικά με την DIMSTEL A.B.E.E 

www.dimstel.gr 

Η DIMSTEL ΑΒΕΕ αποτελεί μια ελληνική εταιρία παραγωγής στρωμάτων και προϊόντων ύπνου, με έδρα τα 
Ιωάννινα. Ιδρύθηκε το 2011 με στόχο να αποτελέσει τη νέα ελληνική εναλλακτική πρόταση στην αγορά 
της στρωματοποιίας με γνώμονα την υψηλή ποιότητα κατασκευής, την αυστηρή τήρηση προδιαγραφών 
ασφαλείας και υγιεινής και το σχεδιασμό που καλύπτει κάθε ανάγκη, αισθητική και προϋπολογισμό. 

Διαθέτει ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο επιφάνειας 7.000 τμ εντός των εγκαταστάσεων συνολικής 
έκτασης 17.000 τμ, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας σε όλα τα στάδια παραγωγής, γεγονός που την 
καθιστά τη μεγαλύτερη βιομηχανία στρωμάτων της εγχώριας αγοράς σε όγκο καθετοποιημένης 
παραγωγής. Με στόχο να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, η DIMSTEL διαθέτει 
έξι κατηγορίες στρωμάτων που περιλαμβάνουν συνολικά 18 προϊόντα. 

Στην Ελλάδα διανέμει τα προϊόντα της μέσω δικτύου αντιπροσώπων σε περισσότερα από 300 σημεία 
πώλησης και προγραμματίζει το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος DIMSTEL, εντός Αττικής. 

Στο εξωτερικό δραστηριοποιείται με επιτυχία στις αγορές της Ιταλίας, της Κύπρου και των Βαλκανίων και 
στοχεύει στην είσοδό της στις αγορές της Γερμανίας και του Βελγίου. 

______________________________________________________________________ 

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε: 

Άρτεμις Βαμβακοπούλου,  Spot Thompson, τηλ. 6944 848232, email: Artemis.vamvacopoulou@jwt.com.  

 


