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Η A. Karamitsos αναλαμβάνει Μέγας Χορηγός
H εταιρεία Α. Karamitsos, κορυφαίοι δημοπράτες με τακτικές ζωντανές και γραπτές δημοπρασίες σε 
γραμματόσημα, ταχυδρομική ιστορία, κάρτες, νομίσματα και χαρτονομίσματα, σπάνιους χάρτες και 
βιβλία, καλύπτοντας κυρίως την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Τουρκία και την Ανατολική Μεσόγειο, συμ-
φώνησε με την ΟΕ να αναλάβει Μέγας Χορηγός της NOTOS 2021. Με έδρα την Θεσσαλονίκη, η εται-
ρεία των σαράντα και πλέον ετών είναι και εκδότες πολλών εξαιρετικών φιλοτελικών βιβλίων καθώς 
και του γνωστού καταλόγου γραμματοσήμων και ταχυδρομικής ιστορίας “Hellas”. Επισκεφθείτε τον 
ιστότοπό της: www.karamitsos.com

Οι αιτήσεις συμμετοχής
Οι αιτήσεις είναι πλέον διαθέσιμες και ευπρόσδεκτες. Υποβάλλονται απ’ ευθείας από τους εκθέτες στο 
https://cometonotos.hps.gr. Σχετικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της έκθεσης. Προθεσμία 
υποβολής: 28 Φεβρουαρίου 2021.

Ενημερώνεστε συνεχώς... 
Έχετε υπόψη ότι ο ιστότοπος της NOTOS 2021 www.hps.gr/notos2021 προσφέρεται σε τέσσερις γλώσ-
σες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ελληνικά. Οτιδήποτε χρειάζεται να γνωρίζετε για την έκθεση βρί-
σκεται εκεί. Όμως, ακόμη κι αν υπάρχει κάτι που δεν μπορείτε να βρείτε, μη διστάσετε να στείλετε ένα 
e-mail στο notos2021@hps.gr. Αξίζει να επισκέπτεστε συχνά τον ιστότοπο, καθώς πολλές ευχάριστες 
εκπλήξεις πρόκειται να ανακοινωθούν προσεχώς. Εκπλήξεις που δεν θα θέλατε να χάσετε!

Η Αθήνα σας περιμένει! 
Η Ελλάδα σας περιμένει! 
Σήμερα, η πρωτεύουσά μας, αλλά και ολόκληρη η χώρα βρίσκονται στα καλύτερά τους. Η οικονομική 
κρίση είναι πλέον παρελθόν και από ό,τι φαίνεται μέχρι τον Νοέμβριο του 2021 και η υπόθεση της παν-
δημίας θα είναι κι αυτή παρελθόν. Το κοινωνικό μας πρόγραμμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 
έκθεση για τους επισκέπτες μας και τις οικογένειές τους ετοιμάζεται, με σκοπό να τους προσφέρει μια «εκ 
των έσω» εικόνα στις πολυσχιδείς πτυχές της γης μας και των ανθρώπων της. Επομένως, ξεσκονίστε τις 
βαλίτσες σας και προγραμματίστε το ταξίδι σας έγκαιρα!
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