
Ημερολόγια

Κάνε την κάθε σου ημέρα ξεχωριστή!

2021



Απαγορεύεται η αντιγραφή και αναδημοσίευση χωρίς έγγραφη άδεια. Το «Πλαίσιο» δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. Το «Πλαίσιο» 
διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών του παρόντος τιμοκατάλογου χωρίς καμία προειδοποίηση... Οι φωτογραφίες των προϊόντων έχουν διαφοροποιηθεί για τις ανάγκες 
του καταλόγου. Οι τιμές του παρόντος εντύπου ισχύουν από 24/11/2020 έως και 31/01/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Στη σύγχρονη εποχή υπάρχει πληθώρα ψηφιακών μέσων, αλλά τις περισσότερες φορές 
ένα χαρτί και ένα μολύβι παραμένει η πρώτη μας επιλογή, για να κρατάμε σημειώσεις. 
Γιατί τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αίσθηση του χειρόγραφου. Στις επόμενες 
σελίδες ανακάλυψε προτάσεις ημερολογίων για το 2021. 

Είσαι έτοιμος να οργανώσεις 
την νέα χρονιά;



Περιεχόμενα

Ημερολόγια για την τσάντα σου 
Εδώ θα βρεις ημερολόγια μονόχρωμα 
ή με σχέδια, μικρών και μεσαίων διαστάσεων.

Ημερολόγια για το γραφείο σου   
Ημερολόγια που ταιριάζουν σε κάθε γραφείο, 
με αρκετό χώρο, για να σημειώνεις ραντεβού 
και εκκρεμότητες.

Τα must have για τις σημειώσεις σου 
Κι αφού διάλεξες ημερολόγιο, ήρθε η ώρα να βρεις 
και τα κατάλληλα «εργαλεία» που θα καταγράψουν 
κάθε σου σκέψη.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
για την τσάντα σου
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Διάλεξε το ημερολόγιο
που σου ταιριάζει και γράψε
τις σκέψεις σου όπου και
αν βρίσκεσαι!

Μην ξεχνάς τους 
αγαπημένους σου 
ανθρώπους. Δες 
το εορτολόγιο 
σε κάθε σελίδα 
και δώσε τις πιο 
θερμές ευχές!

Βρες το πλάνο του μήνα,
για να σημειώνεις όλα
τα σημαντικά ραντεβού που 
έχεις προγραμματίσει το 2021.

Ημερήσιο Ημερολόγιο 
14χ21cm (3476634)

249€399€

https://www.plaisio.gr/sentio-2021-imerologio-imerisio-14x21cm_3476634


Κάθε εβδομάδα και μια νέα αρχή, με υπέροχα
σχέδια ημερολογίων που χωράνε σε κάθε στιγμή.

Strips 2,99€ 1,49€ (3476324)

Paper Boats 2,99€ 1,49€ (3476359)

Blue Mosaic 2,99€ 1,49€ (3476340)

 Pink Flowers 2,99€ 1,49€ (3476316)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ ΣΟΥ / Εβδομαδιαία 8x15cm

https://www.plaisio.gr/promo-20201126-evdomadiaia-imerologia
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Libellule (3476332)

Το floral μοτίβο 
παραμένει στη
μόδα και το 2021. 
Ακολούθησε τις 
τάσεις ακόμη και
στο ημερολόγιο
που θα επιλέξεις!

15
cm

8cm

149€299€

https://www.plaisio.gr/sentio-2021-imerologio-evdomadiaio-8x15cm-libellule_3476332


01 Jungle 2,99€ 1,99€ (3476553)
02 Navy Strips 3,99€ 2,49€ (3476405)
03 Travel 2,99€ 1,99€ (3476561)
04 Seagull 3,99€ 2,49€ (3476375)
05 Faces 3,99€ 2,49€ (3476367)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ ΣΟΥ / Ημερήσια 12x17cm

01

02

03

04

05

Ημερολόγια φτιαγμένα για εσένα, που
δε θα αφήσεις τίποτα στην τύχη τη νέα χρονιά. 

https://www.plaisio.gr/promo-20201126-imerologia-me-stil
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Ημερολόγιο Explore 

(3476383)

249€399€

https://www.plaisio.gr/sentio-2021-imerologio-imerisio-12x17cm-explore_3476383


Μαμά δεν γεννιέσαι αλλά γίνεσαι. 
Το ημερολόγιο του 2021 έρχεται 
να σε συντροφεύσει σε όλη 
την χρονιά με συμβουλές για 
καθημερινά προβλήματα που 
αντιμετωπίζεις.

Tα όνειρα υπάρχουν για 
να τα πραγματοποιούμε. 
Μοιράσου τα στο νέο 
ημερολόγιο και κάνε βήματα 
πρός ένα ευτυχισμένο 2021

Μαμά (3568172)

Dream Big (3568148)

Ανακάλυψε ξεχωριστά ημερολόγια γνωστών
εκδοτικών οίκων, που θα φέρουν αισιοδοξία
στην καθημερινότητά σου. 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ ΣΟΥ / Ημερήσια 12x17cm

999€1220€

999€1299€

https://www.plaisio.gr/promo-20201126-imerisia-imerologia
https://www.plaisio.gr/promo-20201126-imerisia-imerologia
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Η νέα χρονιά φτάνει, 
σκέψου θετικά και κάνε 
την κάθε μέρα να αξίζει. 
Έχεις 365 ημέρες για να 
κάνεις το 2021 υπέροχο.

Ξεκίνα την ημέρα σου με ενέργεια,
βάλε στόχους και πραγματοποίησέ τους! 
Στο νέο σου ημερολόγιο θα βρεις πολλές 
συμβουλές αυτοβελτίωσης για
μια καλύτερη ζωή.

Θετικής Σκέψης (3569217)

Ιδεές για μια καλύτερη ζωή 
(3568164)

12cm 17cm

549€

999€

650€

1220€

https://www.plaisio.gr/promo-20201126-imerologia-ekdoseis
https://www.plaisio.gr/promo-20201126-imerologia-ekdoseis


Σπιράλ 3,99€ 2,49€ (3476677)

14cm 21cm

01 Silk 8,99€ 5,99€ (3512282), 02 Ημερήσιο 3,99€ 2,49€ (3476634), 03 All Times 
6,99€ 4,49€ (3512266), 04 Palette 7,99€ 4,99€ (3512304)

02

Κάνε το ημερολόγιό σου must have 
αξεσουάρ! Βρες αυτό που σου 
ταιριάζει, με δέσιμο ή σπιράλ, και 
φτιάξε πρόγραμμα για κάθε ημέρα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ ΣΟΥ / Ημερήσια 14x21cm

https://www.plaisio.gr/promo-20201126-monoxroma-sxedia-imerologia
https://www.plaisio.gr/sentio-2021-imerologio-imerisio-spiral-14x21cm_3476677


13
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04

03

https://www.plaisio.gr/promo-20201126-monoxroma-sxedia-imerologia


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ ΣΟΥ / Ημερήσια 14x21cm

Faces 3,99€ 2,99€ (3476588)

Summer Swim 4,49€ 2,99€ (3476456)

Travel 4,49€ 2,99€ (3476464)

Peach Flowers 4,49€ 2,99€ (3476421)

Mint Marble 4,49€ 2,99€ (3476448)

Love Is Love 4,49€ 2,99€ (3476413)

Δώσε χαρακτήρα στις σημειώσεις σου!
Διάλεξε το ημερολόγιο που ταιριάζει στο
δικό σου προσωπικό στιλ και ξεκίνα να γράφεις.

https://www.plaisio.gr/promo-20201126-imerologia-eksofullo-sxedia
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Ημερήσιο Ημερολόγιο
Blush Clouds 14χ21cm 
(3476596)

21
cm

14cm

299€399€

https://www.plaisio.gr/sentio-2021-imerologio-imerisio-spiral-14x21cm-blush-clouds_3476596


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
για το γραφείο σου



17Κύκλωσε την ώρα που έχεις
τη συνάντηση με το manager σου
για εκείνο το σημαντικό project.

Σημείωσε όλες τις 
σημαντικές πληροφορίες 
που ειπώθηκαν στο
meeting.

Το brainstorming 
απαιτεί χρόνο
και χώρο.
Οι σελίδες του 
ημερολογίου 
έχουν το χώρο 
που χρειάζονται 
οι δημιουργικές 
ιδέες σου!

Ημερήσιο Ημερολόγιο  
Σπιράλ 17Χ25 (3476685)

269€499€

https://www.plaisio.gr/sentio-2021-imerologio-imerisio-spiral-17x25cm_3476685


Ημερολόγιο Planning 5,49€ 2,99€ (3476693)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΥ / Ημεροδείκτης & Πλάνα

Ημεροδείκτης (3546616)

Βάση Ημεροδείκτη 
1,99€ (840858)

Σχεδίασε το πλάνο της κάθε μέρας
και θέσε στόχους για την επόμενη!

079€099€

https://www.plaisio.gr/promo-20201126-imerodeiktis-vasi-imerologio
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Μηνιαίο Πλάνο (3476707)

50cm

35
cm

249€549€

https://www.plaisio.gr/sentio-2021-miniaio-plano_3476707


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΥ / Εβδομαδιαία 17x25cm

25cm

17cm

Εβδομαδιαίο Ημερολόγιο 
Black & White
17χ25cm (3476502)

Κάθε εβδομάδα και μια νέα αρχή για να σημειώνεις
τα σημαντικά ραντεβού και να μην αφήνεις τίποτα
στην τύχη.

299€549€

https://www.plaisio.gr/sentio-2021-imerologio-evdomadiaio-17x25cm-black-white_3476502
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Tropical Dance 4,99€ 2,99€ (3476510) Jasmine 4,99€ 2,99€ (3476545)

Silk 7,99€ 4,99€ (3512363) Ημερολόγιο 3,99€ 1,99€ (3476650)

https://www.plaisio.gr/promo-20201126-classy-imerologia


Διάλεξε 
ημερολόγιο
με σπιράλ για 
να γυρίζεις 
εύκολα τις 
σελίδες σου.

01 All Times 7,99€ 4,99€  (3512312), 02 Softline 10,90€ 7,99€  (3512320), 03 Silk 8,99€ 6,49€  (3512339), 04 Σπιράλ 4,99€ 2,69€  (3476685)

01

02

03

04

Σου αρέσει να κάνεις λίστες, να μη χάνεις κανένα 
ραντεβού και να γράφεις τις σκέψεις σου; Το μόνο που 
σου λείπει είναι ένα ημερολόγιο για να οργανωθείς. 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΥ / Ημερήσια 17x25cm

https://www.plaisio.gr/promo-20201126-imerologia-grafeiou
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Ημερήσιο Ημερολόγιο
17x25cm (3476642)

25cm17c
m

269€499€

https://www.plaisio.gr/sentio-2021-imerologio-imerisio-17x25cm_3476642


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΥ / Ημερήσια 17x25cm

 Blush Clouds 5,49€ 3,49€ (3476472)

Paisley 5,49€ 3,49€ (3476480) Urban Maps 4,99€ 3,99€  (3476626)

Grey 5,49€ 3,49€ (3476537)

Φτιάξε τη μέρα αλλά, και τη διάθεσή 
σου, με αποκλειστικά σχέδια ημερολογίων 
που δημιουργήσαμε ειδικά για εσένα. 

https://www.plaisio.gr/promo-20201126-imerisia-imerologia-sxedia
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Ημερήσιο Ημερολόγιο 
Alstroemeria (3476499)

25
cm

17c
m

Φτιάξε τη μέρα αλλά, και τη διάθεσή 
σου, με αποκλειστικά σχέδια ημερολογίων 
που δημιουργήσαμε ειδικά για εσένα. 

349€549€

https://www.plaisio.gr/sentio-2021-imerologio-imerisio-17x25cm-alstroemeria_3476499


Ημερήσιο Ημερολόγιο 
“Ελληνική Επανάσταση” 17x25cm 
(3577554, 3577562, 3577570)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΥ / Επετειακή Σειρά 1821

Νέα επετειακή σειρά ημερολογίων, εμπνευσμένα 
από το 1821, με μοτίβο το κρυπτογραφημένο 
αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας

699€999€

https://www.plaisio.gr/promo-20201126-imerologia-elliniki-epanastasi
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Εβδομαδιαίο Ημερολόγιο 
Καράβι 17x25cm| 
7,99€ 5,49€ (3577589)

Ημερήσιο Ημερολόγιο 
“Χαίρε Ω Χαίρε Ελευθεριά” 
14x21cm 6,99€ 3,99€ (3577546, 3577538)

https://www.plaisio.gr/promo-20201126-imerologia-ellinika-sxedia


TA MUST HAVE
για τις σημειώσεις σου
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Βάλε ένα sticker σε κάθε 
στόχο που πετυχαίνεις!

Βάλε σε highlight όλες 
τις top υποχρεώσεις σου!

Γέμισε με χρώμα τις σελίδες 
του ημερολογίου σου και 
υπογράμμισε το πιο σημαντικό 
γεγονός της ημέρας!

Σετ μαρκαδόροι 
και αυτοκόλλητα (3534855)

1190€

https://www.plaisio.gr/staedtler-markadoroi-pastel-12tem-50-autokollita_3534855


ΤΑ MUST HAVE ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΟΥ / Γραφική Ύλη

03
04

02

write notes

01

01 Στυλό διαρκείας αντιβακτηριακό iprotect 0,99€ (3507629) 
02 Στυλό Erasable υγρής μελάνης 0,7mm 0,89€ (2723050)

03 Στυλό διαρκείας με λάστιχο Trax 0,74€ (995673)

04 Στυλό διαρκείας με 4 μύτες 0,39€ (986305) 

05 Στυλό διαρκείας με 4 μύτες 3,99€ (2116138) 
06 Στυλό Gel Frixion Ball 1,99€ (964182) 
07 Στυλό διαρκείας jetstream RT 2,49€ (1183222) 

08 Στυλό διαρκείας Cristal Celebrate 1,17€ (2712792) 
09 Στυλό διαρκείας Cristal Celebrate 1,17€ (2712784)

Πράσινο, κόκκινο, μαύρο ή και κλασσικό μπλε μελάνι. 
Φτιάξε το πλάνο  της νέας εβδομάδας και βάλε τικ 
σε κάθε υποχρέωση που εκπληρώνεις!

Πρωτοποριακό στυλό 
i-protect για 99% 
προστασία  από τα βακτήρια.

https://www.plaisio.gr/promo-20201126-stilo-diarkeias
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09

08

05

07

06

Εάν είσαι αριστερόχειρας, 
επίλεξε στυλό διαρκείας 
για λιγότερα σημάδια από μελάνι 
την ώρα που γράφεις.

https://www.plaisio.gr/promo-20201126-stilo-diarkeias


ΤΑ MUST HAVE ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΟΥ / Γραφική Ύλη

Σελιδοδείκτες Film 
Index 1,75€ (1419080)

Σελιδοδείκτες 676-AYPV 
Strong 3,99€ (2646056)

Σελιδοδείκτες Pencils 
5τεμ. 0,69€ (3426025)

Σελιδοδείκτες Neon 
Index (2049465)

099€

Χρωματιστοί σελιδοδείκτες, ένα έντονο υπογραμμιστικό 
και όλες σου οι σκέψεις είναι όσα χρειάζεσαι, για 
να γεμίσεις τις κενές σελίδες του ημερολογίου σου. 

https://www.plaisio.gr/promo-20201126-post-it-xartakia
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Μαρκαδόροι Υπογράμμισης Pastel 0,35€ (2899760)

Μαρκαδόρος Υπογράμμισης BOSS Pastel 1,19€ (2785382)

Μαρκαδόρος Υπογράμμισης 0,35€ (236225)

Μαρκαδόρος Υπογράμμισης Boss 0,99€ (65242)

Σετ Μαρκαδόροι Υπογράμμισης Mini 6 τεμ 1,49€ (2070014)

Διαθέσιμα σε διάφορα χρώματα!

Υπογράμμισε τα σημαντικά 
γεγονότα της μέρας, εκείνα 
που πρέπει οπωσδήποτε 
να πραγματοποιηθούν.

https://www.plaisio.gr/promo-20201126-markadorakia-ipogrammisis


Οργάνωσε
τη μέρα σου από

099€

Follow us on Instagram
Και βρες περισσότερα lifestyle 
προϊόντα / είδη γραφικής ύλης

Ανακάλυψε αποκλειστικά 
σχέδια ημερολογίων
designed by Sentio

Μπες στο plaisio.gr
και κάνε εύκολα

τις αγορές σου 24/7
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