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Eταιρεία
Η εταιρεία Pelikan με τζίρο που πλησιάζει 
στο € 0,5 δισ. σε παγκόσμια κλίμακα, πε-
ρίπου 2.500 υπαλλήλους και 9 ιδιόκτητες 
παραγωγικές μονάδες στην Ευρώπη, την 
Αμερική και την Ασία, διανέμει μέσω ίδιων 
εταιρειών τα brand της παγκόσμια. Με ιστο-
ρία μεγαλύτερη από 175 έτη, διαθέτει παρα-
γωγικές μονάδες και θυγατρικές εταιρείες 
σε κάθε ήπειρο, σε περισσότερες από 175 
χώρες, όπως Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο, 
Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Πολωνία, Ρωσία, 
Βουλγαρία, Σλοβακία, Ρουμανία, Ουγγα-
ρία, Μεξικό, Αργεντινή, Κολομβία, Ιαπωνία, 

είδη γραφής, είδη γραφής, διόρθωσης, υπο-
γράμμισης, ζωγραφικής, σχολικές τσάντες, 
κασετίνες και αξεσουάρ, τετράδια, είδη χό-
μπι, είδη γραφείου, αρχειοθέτησης, προβο-
λής προστασίας και καταστροφής εγγράφων, 
είδη table dressing, χαρτί περιτυλίγματος 
και συσκευασίες δώρου, ευχετήριες κάρτες 
κ.ά. Η πλήρη γκάμα εκτίθεται σε ειδικό χώρο 
στα κεντρικά γραφεία της Pelikan Ελλάς στο 
Κορωπί, όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 
τις απαραίτητες εγγυήσεις ποιότητας και η 
παράδοση των εμπορευμάτων σε όλη την 
Ελλάδα γίνεται εντός 24 ωρών.

Πρόσ ατες εξελίξεις
Το 2016 ολοκληρώθηκε και διοικητικά η 
ενοποίηση των εταιρειών Pelikan & Ηerlitz, 
υπό το νέο σχήμα με το όνομα Pelikan AG 
με έδρα το Βερολίνο. 

Αξίες- ραμα
Εστιάζουμε στους ανθρώπους και προσφέ-
ρουμε προϊόντα που εμπνέουν τη δημι-
ουργικότητα και τη φαντασία των πελατών 
μας, προϊόντα που ενθουσιάζουν. Δεδομέ-
νου ότι κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να εξυπηρετήσουμε καλά τους πελάτες 
μας και παρέχουμε υπηρεσίες χτισμένες 
με συνέπεια και δέσμευση, βλέπουμε την 
εμπιστοσύνη που μας δείχνουν να επιβε-
βαιώνεται καθημερινά.

Οι αξίες μας:  

Ομαδική δουλειά 

Ανεξάρτητα από το μέρος στο οποίο βρι-

Ένα εμπορικό σήμα, πάντα προσπαθεί να ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις και να θέτει συνεχώς νέα 
καινοτόμα πρότυπα στην αγορά. Η γκάμα των προϊόντων Pelikan, τηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα 
ποιότητας, αυξάνεται σταθερά στη διάρκεια των 175 χρόνων παρουσίας της στην παγκόσμια αγορά.

Ο Carl Hornemann 
ιδρύει την προσωπική 
του εταιρεία παραγωγής 
χρωμάτων και μελανιών 
στο Ανόβερο της 
Γερμανίας.

Εξαγορά της Herlitz 
και επέκταση της 
γκάμας σε σχολικά, 
είδη αρχειοθέτησης και 
Papeterie. Aπόκτηση 
του Falkensee Logistics 
Center, συνολικής 
επιφάνειας 134.644 m2 σε 
έκταση 400 στρεμμάτων.

Γίνεται η πρώτη επίσημη 
είσοδος προϊόντων 
Pelikan στην Ελλάδα.

Η  Pelikan συνεργάζεται 
με την Porsche Design 
αναλαμβάνοντας την 
παραγωγή και διάθεση 
των οργάνων γραφής.

Η κασετίνα 
νεροχρωμάτων Pelikan 
735/D12 χρησιμοποιείται 
από μαθητές σχολείου 
την πρώτη χρονιά που 
χρησιμοποιήθηκαν τα 
χρώματα σε σχολεία.

Ιδρύεται η Pelikan  
Ελλάς Ε.Π.Ε. ως 
επίσημη θυγατρική του 
ομίλου στην Ελλάδα. 
Την ίδια χρονιά ξεκινά 
η παραγωγή toner 
στο εργοστάσιο της 
Ελβετίας.

Η Pelikan εξαγοράζει 
τη Geha και εμπλουτίζει 
τη γκάμα της με είδη 
προβολής και προστασίας 
εγγράφων.
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Κίνα, Ταιβάν, Μαλαισία, Ην. Αραβικά Εμι-
ράτα κ.ά.

Η Pelikan Ελλάς απασχολεί 19 εργαζόμε-
νους και τα τελευταία 9 έτη δεν έχει μειώσει 
τον αριθμό προσωπικού.

Αγορά
Η Pelikan εμπορεύεται και διανέμει τα προ-
ϊόντα της διεθνώς, ενώ για την Ελλάδα και 
την Κύπρο, η Pelikan Ελλάς Ε.Π.Ε. έχει τη 
δυνατότητα απευθείας αποστολών από τις 
κεντρικές της αποθήκες στην Αττική.

Η Pelikan Ελλάς εξυπηρετεί το πανελλαδι-

κό δίκτυο καταστημάτων ειδών βιβλιοχαρ-
τοπωλείου, εξειδικευμένα καταστήματα με 
είδη δώρου και είδη τεχνολογίας, αποθή-
κες χονδρικής πώλησης, αλυσίδες super 
market, ηλεκτρονικά καταστήματα και την 
αγορά B2B.

Κύρια επιτεύγματα
Tο brand Pelikan κατείχε την 9η θέση σε 
βαθμό αναγνωρισιμότητας  στα Best Brand 
Awards, ήδη από το 2010. 

Οι προϊόντικές καινοτομίες της Pelikan περι-
λαμβάνουν μεταξύ άλλων το μηχανισμό εμ-
βόλου για στυλογράφους (καταχώρηση πατέ-
ντας 1929 ), την παλέτα νεροχρωμάτων  735/
D12 (1931) το εργονομικό προϊόν εκμάθησης 
γραφής Pelikan griffix® ( 2008), αλλά και τη 
σειρά σημειωματάριων και τετραδίων herlitz 
my.book flex (2016). 

Προ όντα - Υπηρεσίες
Στην εταιρεία ανήκουν τα Brands: Pelikan, 
herlitz, Susycard  και  Geha. Η ελκυστική 
προϊόντική γκάμα της εταιρείας ξεπερνά τα 
12.000 είδη και περιλαμβάνει συλλεκτικά 

σκόμαστε, είμαστε όλοι μια ομάδα, αφοσι-
ωμένοι στη δημιουργία προϊόντων που θα 
ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών 
και θα τους δίνουν αξία.

Καινοτομία

Με πάθος και εξειδίκευση, πρωτοπορούμε 
και στοχεύουμε στη δημιουργία προϊόντων 
που ξεχωρίζουν στην ιστορία για την καινο-
τομία τους.

Ποιότητα

Οι πρώτες ύλες, οι εγκαταστάσεις παραγω-
γής, η διαδικασία παραγωγής και το τελικό 
προϊόν υπόκεινται στους αυστηρότερους 
ποιοτικούς ελέγχους, με στόχο τη δημιουρ-
γία αξιόπιστων προϊόντων που θα ικανο-
ποιήσουν από κάθε άποψη τόσο εμάς, όσο 
και τον καταναλωτή.

Ακεραιότητα

Το ανθρώπινο δυναμικό, οι συνεργάτες και 
προμηθευτές μας εργάζονται υπεύθυνα 
καθημερινά με στόχο την ακεραιότητα στον 
τομέα έρευνας, ανάπτυξης και  παραγω-
γής. Η ακεραιότητα και ατομική υπευθυ-
νότητα στην οποία βασιζόμαστε όλοι στον 
εργασιακό μας χώρο, τις πωλήσεις και το 
μάρκετινγκ δημιουργούν τις επιτυχημένες 
σχέσεις μας με την κοινωνία.

Δέσμευση

Καθημερινά δεσμευόμαστε για την επιτυχία 
της μάρκας Pelikan, τη δημιουργία καινο-
τόμων και αξιόπιστων προϊόντων, την ικα-
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νοποίηση της εταιρείας και των καταναλω-
τών και την προστασία της φύσης και του 
ανθρώπου.

Όραμά μας είναι να είμαστε μια επιτυχημέ-
νη μάρκα και εταιρεία, με διεθνή λειτουρ-
γία, μέσα από τη δημιουργία προϊόντων 
που θα επιθυμούν και θα λατρεύουν οι 
καταναλωτές. Να είμαστε μια διεθνής οι-
κογένεια ταλαντούχων ανθρώπων που θα 
προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες 
και θα διαθέτουν υψηλά κίνητρα, ενώ θα 
μοιράζονται το ίδιο όραμα και σκοπό.

σως δεν γνωρίζατε ότι... 
• Η εταιρεία Pelikan ξεκίνησε από τον 
χημικό Carl Honnerman στο Ανόβερο 
το 1832 και ο πρώτος τιμοκατάλογος 
κυκλοφόρησε στις 28 Απριλίου 1838.

• Το λογότυπο Pelikan έχει αλλάξει 
ελαφρώς μορφή 10 φορές από το 1896 
έως σήμερα, ενώ αρχικά η φωλιά του 
πελεκάνου είχε 3 μωρά.

• Οι παλαιότερες διεθνείς διαφημιστι-
κές καταχωρήσεις της Pelikan  που 
σώζονται στο αρχείο της, χρονολογού-
νται από  το 1899.

• Η σειρά μελάνης 4001 δημιουργή-
θηκε το 1901.

• Το πρώτο τιμολόγιο Pelikan στη Ελ-
λάδα χρονολογείται από το 1912.

• Ο στυλογράφος Souveran της 
Pelikan κατέχει παγκόσμια πατέντα για 
την τεχνολογία ροής μελάνης (μηχανι-
σμός εμβόλου) από το 1929.

• Από το 1933 και μετά, στον κήπο των 
εργοστασιακών εγκαταστάσεων της 
Pelikan στη Γερμανία, υπήρχαν αληθι-
νοί πελεκάνοι.
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