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Η εταιρεία

H εταιρεία ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΦΙΣΜΑΡΤ Α.Ε. 
(πρώην ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε.) δραστηριοποιείται πάνω από 40 χρόνια στον 
κλάδο υποστήριξης και εφοδιασμού επιχειρήσεων (Β2Β). 

Σήμερα κατέχει κορυφαία θέση στον κλάδο, προσφέροντας μία πλήρη 
γκάμα προϊόντων γραφείου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της 
σύγχρονης επιχείρησης.

Πρωτοπόρος στην Β2Β εξυπηρέτηση πελατών, το 2008 ανέπτυξε πρώτη 
την εξειδικευμένη online πλατφόρμα παραγγελιών, η οποία παρέχει 
τη δυνατότητα πολλαπλών διαβαθμισμένων εγκρίσεων. Χάρη σε αυτήν 
την καινοτόμο υπηρεσία, οι πελάτες μας εξοικονομούν χρόνο και χρήμα 
και απλοποιούν τη διαδικασία ελέγχων και εγκρίσεων, μειώνοντας τις 
δαπάνες αγορών και τα διαχειριστικά κόστη.

Η εταιρεία στεγάζεται σήμερα σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Κορωπί 
Αττικής, όπου βρίσκται και το εφοδιαστικό της κέντρο, από το οποίο 
διανέμει τα προϊόντα της σε όλη την Ελλάδα.
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Στρατηγικός στόχος και όραμα

Στρατηγικός μας στόχος είναι να είμαστε η πρώτη επιλογή κάθε 
επαγγελματία για office supplies. Όραμά μας είναι να αποτελούμε ένα 
άρτια οργανωμένο ‘one-stop-shop’ που προσφέρει:

 τη μεγαλύτερη γκάμα επιλογών σε ποιότητα και τιμές 
 εύκολους τρόπους παραγγελίας
 προσωπική εξυπηρέτηση και 
 παράδοση την επόμενη ημέρα
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Πελατοκεντρική φιλοσοφία

Πάνω από 40 χρόνια εξυπηρετούμε αποκλειστικά επαγγελματίες. Κάθε μέρα, όλες μας οι δράσεις έχουν 
ένα σκοπό: την άριστη εξυπηρέτηση του Πελάτη μας. Γι’ αυτό αναπτύσσουμε και διαρκώς βελτιώνουμε 
χρήσιμες Β2Β υπηρεσίες, όπως:

 Έχετε τον δικό σας άνθρωπο, μέσα στην εταιρεία μας
 στα τμήματα Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών, ο οποίος γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις σας
  και μεριμνά για τη βέλτιστη εξυπηρέτησή σας

 Έχετε τη μεγαλύτερη γκάμα επιλογών 
 από τα επώνυμα προϊόντα μεγάλων κατασκευαστών, που γνωρίζετε και εμπιστεύεστε, μέχρι τις 
 πιο οικονομικές λύσεις

 Απολαμβάνετε ειδικές τιμές, μόνο για εσάς
 που διαμορφώνονται και συμφωνούνται με βάση τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις

 Μειώνετε δαπάνες, χάρη στη δυνατότητα πολλαπλών εγκρίσεων 
 Κάθε χρήστης μπορεί να παραγγείλει κατά βούληση, αλλά μόνο ο προϊστάμενος 
 έχει δικαίωμα έγκρισης παραγγελίας.

 Βλέπετε ανάλυση των αγορών σας, με μια ματιά
 ανά κέντρο κόστους ή ανά είδος, για καλύτερο προγραμματισμό αγορών 
 και έλεγχο των δαπανών σας.

 Παραδίδουμε την επόμενη ημέρα 
 εντός Αττικής, ενώ καλύπτουμε κάθε σημείο της Ελλάδας.
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One - Stop shop

Εργαζόμαστε αδιάκοπα για να είμαστε ο πιο χρήσιμος Β2Β συνεργάτης office supplies, βελτιώνοντας 
διαρκώς τις υπηρεσίες μας. Γι’ αυτό το σκοπό, προσφέρουμε μία πλήρη γκάμα προϊόντων γραφείου που 
καλύπτουν όλες τις ανάγκες μίας σύγχρονης επιχείρησης, οργανωμένα σε 16 κατηγορίες.

Χαρτιά & 
Χαρτοταινίες

Καθαριότητα & 
Υγιεινή

Εστίαση

Συσκευασία & 
Αποστολή

Ετικέτες
Εκτυπωτών

Έπιπλα 
Γραφείου

Αναλώσιμα
Εκτυπωτών

Μηχανές 
Γραφείου

Τεχνολογία  &
Μηχανογράφηση

Σεμινάριο & 
Παρουσίαση

Γραφή &
Διόρθωση

Προσωπική 
Οργάνωση

Μπλοκ &
Σημειώσεις

Αρχειοθέτηση

Οργάνωση 
Αρχείου

Προϊόντα 
Γραφείου

ONE STOP
SHOP
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Υπηρεσίες MPS 
(Managed Print Services)

Το MPS αποτελεί σημαντικό παράγοντα μείωσης του λειτουργικού κόστους. 
Γι’ αυτό άλλωστε το υιοθετούν ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις.

Γιατί να προτιμήσετε υπηρεσίες MPS της OfficeΜart: 

Οι περισσότεροι πάροχοι MPS σήμερα, εστιάζουν μονομερώς σε μείωση 
του κόστους εκτύπωσης, αλλά παραβλέπουν τους υπόλοιπους - εξίσου σημαντικούς - 
παράγοντες κόστους, σε τομείς όπως η αυτοματοποίηση των workflows, η ασφάλεια 
και η βελτίωση των λειτουργιών.

Η OfficeΜart σας καλύπτει και σε αυτούς τους τομείς, δίνοντας συνολικές λύσεις που 
υποστηρίζουν την επιχείρησή σας σε θέματα ασφάλειας (Print Security Assessment 
Service), internet of things (IoT) και συνεχή ανάλυση για βελτιώσεις των επιχειρησιακών 
σας λειτουργιών. 

Με την συνολική προσέγγιση MPS της OfficeMart, απολαμβάνετε περισσότερα οφέλη: 
 περιορισμό των κινδύνων (Cybersecurity)
 αύξηση της παραγωγικότητας
 συνολική μείωση του κόστους λειτουργίας έως 30%
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Νέα

Αναβαθμισμένη

Πλατφόρμα

www.officemart.gr

Διαχείριση πολλαπλών ΑΦΜ ανά χρήστη 
(σε περίπτωση Ομίλου)

Γρηγόρη προσθήκη στο καλάθι Ιστορικό εγκρίσεων
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Γιατί να προτιμήσετε
την πλατφόρμα 
της OfficeMart;

Εύκολη Αναζήτηση
 - Πλήρης online Κατάλογος
 - Πολλαπλά φίλτρα αναζήτησης
 - Προτάσεις προϊόντων 
 - Ιστορικό αναζητήσεων για     
   εξοικονόμηση χρόνου. 
 - Αναφορά διαθεσιμότητας είδους

Η 1η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα B2B στην 

ελληνική αγορά!

Εύκολη Παραγγελία
 - Γρήγορη προσθήκη στο καλάθι
 - Αποθήκευση λίστας των συχνότερα 
   επιλεγμένων κωδικών 
 - Διαχείριση πολλαπλών ΑΦΜ 
 - Ζήτηση προσφοράς πριν την 
   ολοκλήρωση παραγγελίας. 
 - Κατάσταση εγκρίσεων

Εύκολη Διαχείριση 
 - Ειδικές τιμές ανά λογαριασμό
 - Χρήστες ανά τμήμα/κέντρο κόστους
 - Δικαιώματα ανά χρήστη: 
   αποδοχή, τροποποίηση ή απόρριψη 
   παραγγελίας  από τους εγκρίνοντες
 - Ιστορικό ανά χρήστη 
 - Στατιστικά Αγορών
 - Δωρεάν εκπαίδευση

24 x 7 ανοιχτά! Help Desk Ειδικές τιμές Εξειδικευμένοι τρόποι
πληρωμής

Γρήγορη προσθήκη 
στο Καλάθι
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Oι Πελάτες Μας 

Λόγω των εξειδικευμένων υπηρεσιών και λύσεων που προσφέρουμε τα τελευταία 40 
χρόνια, στο ενεργό πελατολόγιο μας περιλαμβάνονται οι μεγαλύτερες εταιρείες, από 
κάθε κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως:

 Τράπεζες 
 Ναυτιλία 
 Λιανεμπόριο 
 Τηλεπικοινωνίες 
 Βιομηχανία 
 Μεταφορές 
 Ασφάλειες 
 Ιδιωτικά και Δημόσια Θεραπευτήρια κ.λπ., καθώς και 

Οργανισμούς του στενού και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως:
 
 Υπουργεία
 Σχολεία
 Κρατικοί Φορείς κ.λπ.

Μεγάλο επίσης είναι το μερίδιο που η εταιρεία κατέχει στη κάλυψη πιο εξειδικευμένων 
αναγκών επιμέρους επαγγελματικών κλάδων, όπως:

 Δικηγορικά Γραφεία
 Συμβολαιογραφεία, 
 Γραφεία Μελετών 
 Συμβούλων Επιχειρήσεων
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Ενδεικτικό πελατολόγιο

Με εμπειρία πάνω από 40 χρόνια στον εφοδιασμό γραφείων, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης 
με τους μεγαλύτερους οργανισμούς, σε όλη την Ελλάδα
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Τηλεπικοινωνίες

Λιανική

Μεγάλοι 
Οργανισμοί

Ναυτιλία
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Μεγάλοι 
Οργανισμοί

Ενέργεια

Υγεία

Τράπεζες, Ασφαλιστικές

Βιομηχανία, Μεταφορές
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Τεχνολογία και υποδομές

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής στις υποδομές της με:

 Ειδικά παραμετροποιημένο πληροφοριακό σύστημα ERP, προκειμένου να ανταποκρίνεται 
 στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των Β2Β Πελατών 

 Σύγχρονο σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS),

 Αναβαθμισμένη πλατφόρμα online αγορών, που λειτουργεί 24 x 7 στη διεύθυνση 
 www.officemart.gr, με περισσότερες και βελτιωμένες λειτουργίες.

Ανθρώπινο δυναμικό

Η εταιρεία μας θεωρεί το ανθρώπινο δυναμικό της ως έναν από τους πρωταρχικούς παράγοντες 
για την επίτευξη των στόχων της. 

Τα 35 και πλέον στελέχη της εταιρείας είναι ικανά να ανταποκριθούν στις νέες, υψηλές 
απαιτήσεις και να δώσουν λύσεις με προϊόντα και ιδέες από την πιο μικρή έως και την πιο μεγάλη 
Ελληνική ή πολυεθνική επιχείρηση.

Η συνεχής επένδυση στην εκπαίδευση καθιστά το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, ως ένα 
από τα πλέον εξειδικευμένα στον κλάδο.

Η διαρκής και ανοδική πορεία της εταιρείας για περισσότερα από 40 έτη, εγγυάται υψηλή 
ποιότητα στην εξυπηρέτηση.
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Συνεργασίες

Τα συμβόλαια συνεργασίας με τους μεγαλύτερους οίκους Ελλάδας 
και εξωτερικού, καθιστούν την εταρεία μας πρωτοπόρο σε ποιότητα, 
αξιοπιστία και ανταγωνιστικότητα.



Your Solutions Supplies Partner
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΦΙΣΜΑΡΤ ΑΕ

Ηφαίστου 50, 19442 Κορωπί Αττικής
Email: b2b@officemart.gr 
Τηλέφωνο: 210 5152052

Fax: 210 5147700 

www.officemart.gr


