Company Profile

S

telpet company was established in 1971 by Mr. Stylianos Petalas
and is the largest commercial company of accessories and moto
parts in Greece. Since Stelpet company was established, has been
and remains to be pioneer in motorcycle world.
Our premises covers over 2.500 square meters, giving us the choice
of having the biggest variety of products in Greece.
Our company has excellent specialized stuff, constantly trained
about the new products of the market, giving us the ability to cover,
responsively and professionally, all the needs and requirements even
for the most demanding client.
We represent and cooperate with top companies in motorcycle market
and this allows us to have a unique variety of products in our stores and
warehouses. Products based on European standards and specifications.
Our goal is the fastest service of wholesale - retail sale, not only in our
stores but also online, with shipments all over Greece.
Undestarnding the needs of our era for immediate and correct information, we daily replenish our website, so you can be informed, fast and easily, about our new products and unique sales, that are added time to time.
Our goal is the continuous enrichment of our stores and our e-shop,
with bigger variety of top quality products in the best prices and the
best consumer service.

Εταιρικό Προφίλ

Η

εταιρεία Stelpet ιδρύθηκε το 1971 από τον κύριο Στυλιανό Πεταλά
και είναι η μεγαλύτερη εμπορική εταιρεία ανταλλακτικών και αξεσουάρ
μοτοσυκλετών, scooter και παπιών στην Ελλάδα, ενώ από την ίδρυση της
είναι και παραμένει πρωτοπόρος στον χώρο του δικύκλου.
Τα φυσικά μας καταστήματα στεγάζονται σε πάνω από 2.500
τ.μ., δίνοντας μας την ευχέρεια να έχουμε την μεγαλύτερη γκάμα
προϊόντων Πανελλαδικά.
Η εταιρεία μας διαθέτει ένα άριστα εξειδικευμένο προσωπικό,
το οποίο εκπαιδεύεται συνεχώς για τα νέα προϊόντα της αγοράς,
δίνοντας μας την δυνατότητα να μπορούμε να καλύψουμε υπεύθυνα
και με πλήρη επαγγελματισμό, όλες τις ανάγκες και τις προτιμήσεις
ακόμα και του πιο απαιτητικού καταναλωτή.
Αντιπροσωπεύουμε και συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες στον
χώρο της μοτοσυκλέτας, κάτι το οποίο μας επιτρέπει να διαθέτουμε
μοναδική γκάμα προϊόντων στα καταστήματα και τις αποθήκες μας, τα
οποία πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εμπορικά πρότυπα.
Μέλημα μας είναι η ταχύτατη εξυπηρέτηση της χονδρικής – λιανικής
πώλησης, εντός των πολυκαταστημάτων μας αλλά και ηλεκτρονικά, με
αποστολές σε όλη την Ελλάδα.
Κατανοώντας τις ανάγκες της εποχής για άμεση και σωστή
πληροφόρηση, ανανεώνουμε καθημερινά την ιστοσελίδα μας ώστε να
μπορείτε να ενημερωθείτε, εύκολα και γρήγορα, για τα νέα προϊόντα
μας και για τις μοναδικές προσφορές που προστίθενται ανά τακτά
χρονικά διαστήματα.
Σκοπός μας είναι η συνεχής εμπλούτιση των φυσικών μας
καταστημάτων και του e-shop μας, με μεγαλύτερη γκάμα
προϊόντων άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές και η
άψογη εξυπηρέτηση του αγοραστικού κοινού.

Moschato
Store

3-1 Piraios & Κifisou
street
Tel: 210 4838001,
210 3232068-069
Fax: 210 3233233

Κατάστημα
Μοσχάτου

Πειραιώς 3-1 & Κηφισού
(γωνία)
Τηλ.: 210 4838001,
210 3232068-069
Fax: 210 3233233

Kallithea
Store

Κατάστημα
Καλλιθέας

34-32 El. Venizelou
Ελ. Βενιζέλου 34-32
(Thiseos)
(Θησέως)
Τel.: 210 9564610-630, Τηλ.: 210 9564610-630,
210 9575152
210 9575152
Fax: 210 9564002
Fax: 210 9564002
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Strong Presence
through
Social Media

F

ollowing the demands of our times, Stelpet company
has its own Facebook page (kranos and vester pages),
but also on Twitter, Instagram and Pinterest. New products are daily posted, new sales, videos, unique pictures,
that have to do
with motorcycle
with the ability for
people to contact
us. We maintain
a page to inform
all the people and
to entertain them,
by posting several
pictures from the
motorcycle world.
From time to
time we organize
events and competitions, so stay
connected!

Twitter:@stelpetgr,

I

t is the last 11 years that Stelpet
company, has had a strong presence through the Web, with a unique
e-shop. Stelpet.gr is the No1 e-shop
of accessories and moto parts in
Greece. Today with the new and renewal site, our company goes another
step forward. By an easy and fast
menu, a new and renewed layout, and
by much quicker purchases, www.stelpet.gr makes the visitor’s navigation,
a unique experience!

Δυνατή
Παρουσία
στο διαδίκτυο

Η

εταιρεία Stelpet τα τελευταία 11 χρόνια, έχει
μια δυνατή παρουσία στο διαδίκτυο, με
ένα μοναδικό e-shop. Το www.stelpet.
gr είναι το No1 e-shop ανταλλακτικών και
αξεσουάρ μοτό Πανελλαδικά. Τώρα με το
νέο και ανανεωμένο site μας, η
εταιρεία Stelpet προχωράει ένα
βήμα ακόμα παραπέρα. Με εύκολο
και γρήγορο μενού, νέο και φρέσκο layout, πιο γρήγορες αγορές, το www.
stelpet.gr κάνει την πλοήγηση του
επισκέπτη, μια μοναδική εμπειρία!

Strong Presence
through Press

T

hrough advertisements in known motorcycle magazines
and flyers, delivered by thousands every year, we inform
the shoppers about the new products and new sales. The
consumer can choose, through a variety of products, the one
that suits his needs, by reading his favorite magazine.

Δυνατή Παρουσία
στον ΄Εντυπο Χώρο

Μ

Α

κολουθώντας τις απαιτήσεις της εποχής μας, η
εταιρεία Stelpet, έχει την δική της σελίδα στο
Facebook, (και τις σελίδες kranos και vester) αλλά
και στο Twitter, Instagram και Pinterest. Καθημερινά
ποστάρονται νέα προϊόντα,
νέες προσφορές, βίντεο,
μοναδικές φωτογραφίες,
σχετικά με τον χώρο
της μοτοσυκλέτας με
δυνατότητα του κοινού να
επικοινωνήσει μαζί μας.
Διατηρούμε μια σελίδα
τόσο για την ενημέρωση
του κόσμου, όσο και την
διασκέδαση, ποστάροντας
διάφορες φωτογραφίες
από τον κόσμο της
μοτοσυκλέτας. Κατά
καιρούς οργανώνουμε
διάφορα event και
διαγωνισμούς, γι’
αυτό και μείνετε
συντονισμένοι!

Instagram:/stelpetgr,

Advertisement
Διαφήμιση
Strong
Presence
through Internet

Δυνατή Παρουσία
στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης

έσω διαφημίσεων σε γνωστά περιοδικά μοτοσυκλέτας
και ενημερωτικά δελτία, που μοιράζονται ανά χιλιάδες
τον χρόνο, ενημερώνουμε το αγοραστικό κοινό για τα νέα
προϊόντα και τις νέες προσφορές μας. Ο καταναλωτής μπορεί
να διαλέξει, μέσα από μια πληθώρα προϊόντων, αυτό που του
ταιριάζει, διαβάζοντας το αγαπημένο του περιοδικό.

Pinterest:/stelpetgr

Exclusive Distributors
in Greece
Αποκλειστικοί Αντιπρόσωποι
Ελλάδος

S

εταιρεία Shiro από το 1993 κατασκευάζει
κράνη για όλες τις ηλικίες και τύπους.
Στην γκάμα της περιλαμβάνονται από jet
κράνη μέχρι, υψηλών προδιαγραφών, carbon
full face. Βασιζόμενη στις νέες τεχνολογίες,
η εταιρεία Shiro, εξελίσσει τα κράνη της προς
όφελος του καταναλωτή.

U

gly Fish company is specialized in constructing sports polarized sunglasses, for
both motorcycle and daily use. The variety
of lens colors and arms is endless, so you can
choose the one that suits your needs.

xtreme Style company is specialized
in communication accessories, such as
holders for GPS and mobiles, chargers etc.
Through a variety of products, the most
demanding consumers can be pleased.

V

ester company presents
a variety of products
concerning rider’s clothing
and protection. The collection includes clothes,
helmets, raincoats, trousers, jackets, but also accessories for the motorcycle. Every Vester product
combine protection with comfort and style.

ια πάνω από μια δεκαετία, η Kovix σχεδιάζει
και κατασκευάζει μια ποικιλία από ευφυείς
κλειδαριές ασφαλείας για την μοτοσυκλέτα.
Συνδυάζοντας την ειδικότητα και την γνώση
της τελευταίας τεχνολογίας, η Kovix εστιάζει
στην εξέλιξη κάθε προϊόντος βασιζόμενη στην
εμπειρία του καταναλωτή.

εταιρεία Vester διαθέτει προϊόντα για
την ένδυση και προστασία του αναβάτη.
Η γκάμα της περιλαμβάνει γάντια, κράνη,
αδιάβροχα, παντελόνια, μπουφάν αλλά και
αξεσουάρ για την μοτοσυκλέτα. Όλα τα
προϊόντα της εταιρείας Vester συνδυάζουν
την προστασία με την άνεση και το στυλ.

εταιρεία Ugly Fish ειδικεύεται στην κατασκευή sport
polarized γυαλιών ηλίου, για την μοτοσυκλέτα
αλλά και για καθημερινή χρήση. Η ποικιλία σε χρώματα
φακών αλλά και σκελετών είναι ατελείωτη, για να
διαλέξετε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

S

umex company manufactures products about motorcycling protection,
such as covers. Its products are of
high quality and combined with the
low price, are an excellent choice for
motorcycling protection.

Η

εταιρεία Sumex διαθέτει προϊόντα για
την προστασία της μοτοσυκλέτας, όπως
κουκούλες. Τα προϊόντα της είναι άριστης
ποιότητας και σε συνδυασμό με την χαμηλή
τιμή, τα καθιστούν μια εξαιρετική επιλογή
για την προστασία της μοτοσυκλέτας.

Η

εταιρεία Extreme Style ειδικεύεται σε αξεσουάρ
ενδοεπικοινωνίας, όπως βάσεις για GPS
και κινητά τηλέφωνα, φορτιστές κλπ. Μέσα από
την μεγάλη ποικιλία προϊόντων, μπορούν να
ικανοποιηθούν και οι πιο απαιτητικοί καταναλωτές.

ure company manufactures products about
motorcycling braking, such as brake pads
and brake shoes. Based on a great know-how
and experience, it evolves the products having
as a main rule, the safety of the rider.

mphibious company manufactures 100%
waterproof durable bags for all occasions
and conditions. Its specialty is the high quality
of her products.

O
Η

εταιρεία Sure κατασκευάζει προϊόντα για την
πέδηση των μοτοσυκλετών, όπως τακάκια
και σιαγώνες. Μέσα από μεγάλη τεχνογνωσία
και εμπειρία, εξελίσσει τα προϊόντα της με
γνώμονα την ασφάλεια του αναβάτη.

utdo company merchandises batteries
to more than 130 countries, in Europe,
North & South America and Asia. Outdo
has succeeded in full-speed upgrading from
a conventional lead acid battery manufacturer to a new energy brand supplier & also
tries to satisfy and fulfil clients requirements.

rint company is specialized in constructing stickers
for motorcycle and other uses. In its rich collection
you can find stickers of different designs and sizes,
but also tank pads. Give style and uniqueness to your
motorcycle.

Η

εταιρεία Outdo εμπορεύεται μπαταρίες
σε πάνω από 130 χώρες, στην Ευρώπη,
Βόρεια & Νότια Αμερική και Ασία. Η Outdo
κατάφερε την γρήγορη εξέλιξη της από
έναν συμβατικό κατασκευαστή μπαταριών,
σε έναν προμηθευτή νέας ενέργειας
και προσπαθεί να ικανοποιήσει όλες τις
απαιτήσεις των πελατών της.

nibear company is specialized in constructing
chains and spokets. Its collection includes
thousands of chains with 8 categories over 50
series. Through detailed research, Unibear company continuously improves its products.

Η

ev’it company specializes in riders equipment, with products such as gloves, boots,
trousers, jackets etc. Rev’it company products,
besides been fashionable, they offer protection.

Η

U

εταιρεία Amphibious κατασκευάζει 100%
αδιάβροχες ανθεκτικές τσάντες για όλες
τις χρήσεις και συνθήκες. Ειδικότητα της είναι η
πολύ υψηλή ποιότητα των προϊόντων της.
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or more than a decade, Kovix has been
designing and manufacturing a wide
range of intelligent security locks for
motorcycles. Combining expertise and
know-how with the latest technology, Kovix focuses on the development of every
product based on customer experience.

Η

ince 1993, Shiro company manufactures
helmets for all ages and types. In its
collection are included from jet helmets,
to high standards carbon fiber full face
helmets. Based on new technologies, Shiro
company, evolves its helmets in benefit of
the consumer.
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Η

εταιρεία Rev’it ειδικεύεται στον εξοπλισμό του
αναβάτη, με προϊόντα όπως γάντια, μπότες,
παντελόνια, μπουφάν κλπ. Τα προϊόντα της εταιρείας
Rev’it εκτός από μοδάτα προσφέρουν και προστασία.

εταιρεία Print ειδικεύεται στην κατασκευή αυτοκόλλητων
για την μοτοσυκλέτα και όχι μόνο. Στην πλούσια γκάμα
της θα βρείτε αυτοκόλλητα διαφόρων σχεδίων και μεγεθών
ενώ διαθέτει και αυτοκόλλητα για το ρεζερβουάρ. Δώστε
στυλ και μοναδικότητα στην μοτοσυκλέτα σας.

E

xantoo company is specialized in constructing
motorcycle alarms. Its products combine low
price with reliability.

C

Η

εταιρεία Unibear ειδικεύεται στη κατασκευή
αλυσίδων και γραναζιών. Η γκάμα της
περιλαμβάνει χιλιάδες αλυσίδες με 8 κατηγορίες σε
πάνω από 50 σειρές. Μέσω ενδελεχής έρευνας, η
εταιρεία Unibear, βελτιώνει συνέχεια τα προϊόντα της.

Η

εταιρεία Exantoo ειδικεύεται στην κατασκευή
συναγερμών μοτοσυκλέτας. Τα προϊόντα της
συνδυάζουν την χαμηλή τιμή με την αξιοπιστία.

haft company offers to the
motorcyclist a complete
range of products with advanced
features, special design and top quality.
Chaft’s products have unique style in
unique prices.

Η

εταιρεία CHAFT προσφέρει στον
μοτοσυκλετιστή μια πλήρη γκάμα προϊόντων
με προηγμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα,
ιδιαίτερο σχεδιασμό και κορυφαία ποιότητα. Τα
προϊόντα της Chaft διαθέτουν μοναδικό στυλ σε
μοναδικές τιμές.

Μoschato Store
3-1 Piraios & Κifisou street
Tel: 210 4838001, 210 3232068-069,
Fax: 210 3233233
E-mail: info@stelpet.gr

Kallithea Store
34-32 El. Venizelou (Thiseos)
Τel.: 210 9564610-630,
210 9575152, Fax: 210 9564002
E-mail: kallithea@stelpet.gr

Κατάστημα Μοσχάτου
Πειραιώς 3-1 & Κηφισού (γωνία)
Τηλ.: 210 4838001, 210 3232068-069,
Fax: 210 3233233
E-mail: info@stelpet.gr

Κατάστημα Καλλιθέας
Ελ. Βενιζέλου 34-32 (Θησέως)
Τηλ.: 210 9564610-630,
210 9575152, Fax: 210 9564002
E-mail: kallithea@stelpet.gr

www.stelpet.gr / www.kranos.gr

