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Η Καρποεμπορική Καμπού-

ρης δραστηριοποιείται 

από το 2002 στον κλάδο 

των ξηρών καρπών και αποξηραμένων 

φρούτων. 

H διαρκώς εμπλουτισμένη γκάμα προϊόντων, οι 

σειρές τυποποιημένων brands, η εγγυημένη ποιό-

τητα και η προσωπική εξυπηρέτηση, καθιστά την 

Καρποεμπορική τον πιο χρήσιμο και αξιόπιστο 

συνεργάτη σας.

Το τμήμα σχεδιασμού προϊόντων ιδιωτικής ετικέ-

τας, εξασφαλίζει συνεργασίες, οι οποίες αναδει-

κνύουν το εχέγγυο εμπιστοσύνης.

Με τον ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων καλύπτουμε 

καθημερινά τις εφοδιαστικές ανάγκες των επαγ-

γελματιών μαζικής εστίασης, λιανεμπορίου, χον-

δρεμπόρων και ξενοδοχείων στον νομό Αττικής. 

Ενώ για την υπόλοιπη Ελλάδα η άμεση εξυπηρέ-

τηση πραγματοποιείται μέσω αντιπροσώπων και   

μεταφορικών εταιριών.

Πάντα δίπλα σας με αξιοπιστία και συνέπεια.

• Επαγγελματικές Συσκευασίες ξηρών καρπών, αποξηραμένων  
 φρούτων, σπόρων, δημητριακών και γλυκισμάτων.
• Έτοιμα μείγματα ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων.
• Νέες γεύσεις
• Ατομικά μπολ (συνοδευτικά ποτού)
• Snatch Up 
• Διάφορα Προϊόντα HoReCa
• Ελιές
• Nuts collection 
• Σοκολάτες
• Αλοιφές
• Espresso Attibassi
• Προϊόντα Private Label

Γενική Περιγραφή Προϊόντων 



Επαγγελματικές Συσκευασίες

Δημιουργούμε μαζί το μείγμα που καλύπτει τις ανάγκες σας για 
το Bar, την κουζίνα, το κατάστημα λιανικής ή μπορείτε να επιλέ-
ξετε ανάμεσα από εκατό διαφορετικά μείγματα ξηρών καρπών 
και αποξηραμένων φρούτων.

Έτοιμα μείγματα

Η Καρποεμπορική διαθέτει όλη την γκάμα ξηρών καρπών, 
αποξηραμένων φρούτων, σπόρων και δημητριακών.
Σε συσκευασία από 1kg έως 10kg.



• Αμύγδαλα αποφλοιωμένα Ελλάδος
Με μαύρη τρούφα 

Νέες γεύσεις

• Αμύγδαλα αποφλοιωμένα Ελλάδος
Με σαφράν Κοζάνης

Ατομικά μπωλ Ξηρών καρπών

Εκτύπωση του λογοτύπου

Δωρεάν μακέτα 

Επιλογή μείγματος

Περιεχόμενο από 30γρ. έως 50γρ.

Κιβώτιο 100τμχ

Χρώματα Φιλμ: κόκκινο, μαύρο, μπλε, λευκό, χρυσό

Χρώματα Εκτύπωσης: μπλε, μαύρο, ασημένιο, χρυσό



Τροποποιείται: 
“Super snack” ξηρών καρπών και αποξηραμέ-
νων φρούτων 45g. Τοποθετείται σε  περίπτερα, 
mini markets, coffee shops, κυλικεία κτιρίων.

Snatch Up Energy 45g
Αμύγδαλο
Γκότζι μπέρι
Σταφίδα
Φιστίκι
Μπανάνα τσιπς

Snuch UP

Snatch Up Euphoria 45g
Κάσιους
Φουντούκι
Κράνμπερι
Μαυροκέρασο
Κολοκυθόσπορος

Snatch Up Speed 45g
Καρύδι
Μύρτιλο
Σταφίδα
Φιστίκι
Σπόροι ηλίου

Μπισκoτάκια ιδιωτικής
ετικέτας 

Συνοδευτικά καφέ 
Cookieς
Γεμιστά
Speculoos
Κανέλας
Πουράκια
Πολύχρωμα βραχάκια

Chips & Snacks 
Πατατάκια
Nachos
Pop corn
Κριτσίνια
Crackers

Ροφήματα: 
Golden Choco 32% cacao,
Λευκή σοκολάτα,
Mocha frappe,
Nescafe,
Τσάι Dilmah,
Γάλα

Διάφορα Προϊόντα HoReCa

Ζάχαρη Stick Λευκή & Καστανή, με τυ-
πωμένο το λογότυπο της επιχείρησής 
σας (Canderel, Stevia, Μέλι Stick)

Ζάχαρη & Μέλι



Ελιές Nuts Collection

• Καλαμών

• Πράσινες

• Γεμιστές Πράσινες

• Ροδέλα 

• Πάστα

• Υπάρχει διαθέσιμη όλη η γκάμα ξη-
ρών καρπών, μειγμάτων, φρούτων, 
σπόρων και δημητριακών σε μεγάλη 
συσκευασία 500ml και μικρή σε 212ml.

• Ιδανική συσκευασία για τους θερι-
νούς μήνες.

• Διάρκεια ζωής 12 μήνες.

• Παρέχετε στους πελάτες σας μεγάλη 
ποικιλία καρπών και άλλων ειδών, χωρίς να 
είστε αναγκασμένοι να στοκάρετε εμπορεύ-
ματα και χρήματα.

• Το γυάλινο βάζο είναι χρήσιμο και αξιο-
ποιείται από τους πελάτες σας, για διάφο-
ρες οικιακές χρήσεις. 

• Οικολογική και ανακυκλώ-
σιμη συσκευασία από χαρτί, 
γυαλί και μέταλλο.

• Τα προϊόντα βρίσκονται 
σε κενό αέρος  για να διαρ-
κεί η φρεσκάδα τους, να μην 
υπάρχουν φθορές, απώλειες 
και παράπονα για την ποιότη-
τα των προϊόντων σας.



Ελληνικοί Ξηροί Καρποί 
& Αποξηραμένα Φρούτα χωρίς Ζάχαρη

Ξηροί Καρποί

Σνακ ξηρών καρπών

Αποξηραμένα Φρούτα

Σπόροι & Δημητριακά

Μείγματα καρπών



• Dragge σε διάφορες γεύσεις

• Παστελάκια μπουκιά

• Μίνι κουραμπιεδάκια

• Μάντολες

• Διάφορα σοκολατάκια για παιδιά

Οι Premium συσκευασίες 90g προτείνονται: 
• Για το mini bar
• Ως συνοδευτικό φιαλών ποτού & κρασιού. 
• Για εορταστικά καλάθια .
• Για Εκδηλώσεις.
• Υπάρχει δυνατότητα Private Label.

Γλυκίσματα και 
παραδοσιακές γεύσεις

Nuts collection Premium

Salt
Almond

Cashew • Pistachio
BEER & ALCOHOL

Japan & Wasabi
Japan rice crackers

Wasabi snack
BEER & ALCOHOL

White & Rose
Row white Almond • Walnut

Row Cashew • Strawberry • Ginger
WHITE & ROZE WINE, COCKTAILS

Euphoria & Energy
Cashews • Walnut • Hazelnut

Sunflower seeds • Blonde raisin
Blueberry • Pumpkin seed • Almond

Black currant • Goji berry • Cranberry
WINE, COCKTAILS

Smoked & Choco
Smoke almond • Hazelnut

Pepperoni • Cranberry
Dragge orange

BEER, ALCOHOL, COCKTAILS

Bordeaux
Row Almond • Hazelnut • Plums
Pineapple with Cranberry flavor

Apple with cinnamon flavor
RED WINE, COCKTAILS

Gold 23 carat
Premium
Edible Gold 23K • Valrhona Noir Guanaja
Pecan • Brazil Nut • Cashew • Blueberry

Silver Class
Premium

Edible Silver 23K • Valrhona Noir Guanaja
Macademia • Pistachio • Almond • Framboise



Espresso Attibassi
  

Μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί το προϊόν εκείνο που θα 
καλύψει τις ανάγκες σας ή να τοποθετήσουμε το λογότυπό 
σας σε έτοιμα προϊόντα της Καρποεμπορικής.

Δημιουργήστε τώρα το δικό σας brand στον καφέ, δίνοντας 
προσωπικό άρωμα & χαρακτήρα στο κατάστημαά σας.

Private Label ξηροί καρποί

Espresso Private Label

Ένας αρμονικός καφές, με έντονο άρωμα 
και γεμάτη ισορροπημένη γεύση, αποτελεί-
ται από μια παχιά κρέμα με το χρώμα του 
φουντουκιού μέσα στην οποία βυθίζεται η 
ζάχαρη λιώνοντας αργά. Αυτό προσφέ-
ρουν τα χαρμάνια του Ιταλικού Εσπρέσο 
Attibassi. Κάθε χαρμάνι Attibassi είναι το 
αποτέλεσμα μιας αποκλειστικής συνταγής, 
που διαμορφώθηκε μέσα από χρόνια πει-
ραματισμών με στόχο το τέλειο προϊόν. 

• Σε κόκκους

• Αλεσμένος

• Fair Trade

• Ταμπλέτες

• Κάψουλες Συμβατές

Οι φυσικές ιδιότητες των ποικιλιών του καφέ 
που χρησιμοποιούμε ενισχύονται από ένα 
μελετημένο ψήσιμο, που εξασφαλίζεται 
από μια προηγμένη μέθοδο παραγωγής, 
ηλεκτρονικά ελεγμένη σε κάθε στάδιο επε-
ξεργασίας.



Δημάρχου Χ. Μπέκα 48 • 19004 Σπάτα Αττική
info@karpoemporiki.gr • www.karpoemporiki.gr • +30 210 2856874


