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1989

1990

Ιδρύουμε μία νέα και πρωτοποριακή επιχείρηση στον κλάδο της ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
με αντικείμενο εργασιών ΕΙΔΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ το οποίο δεν έχει ξανά υπάρξει στο παρελθόν. 
Ιδρυτές Αλέξανδρος Μυλωνάκης και Κυριακή Αλεξανδροπούλου.   
Οι φρέσκες ιδέες μας, οι καινοτομίες και το ότι δεν αντιγράφουμε κανέναν άλλο επάγγελμα   
στον τομέα αυτό,μας καταξιώνει με τα προϊόντα που δημιουργούμε.   
Η επιχείρηση εδρεύει σε ένα χώρο μόλις 30 τετραγωνικών μέτρων.   
ΤΤα προϊόντα μας βρίσκουν άμεσα ανταπόκριση στην λειτουργικότητα του ινστιτούτου γιατί τα   
κατασκευάζουμε με μεράκι και σε συνεννόηση με την αισθητικό.   
Πρώτα προϊόντα παραγωγής μας ΠΕΤΣΕΤΕ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ για πολυθρόνα αισθητικής και κρεβάτι μασάζ. 
Έξι μήνες αργότερα ξεκινάμε την παραγωγή ΚΟΡΔΕΛΑΣ για τα μαλλιά και ΜΠΕΛΛΕΡΙΝΑΣ   
για το μπούστο με άριστα ποιοτικό ύφασμα πετσετέ ελαστικό.   
Τα  ανεξήτιλα χρώματα,τα άψογα σχέδια,η εγγυημένη ποιότητα και η άριστη εφαρμογή τους   
μας καθιερώνουν στον τομέα αυτό. 

Η επιχείρηση μεταφέρεται σε νέο χώρο μόλις 60 τετραγωνικών μέτρων στην ίδια περιοχή.     
Πρωτοπόροι για την εποχή λανσάρουμε πρώτοι στον τομέα της Αισθητικής το ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ  
σε ΡΟΛΟ με διάτρηση για πολυθρόνα και κρεβάτι μασάζ.   
( οι αντιδράσεις ποικίλες από το - τι - είναι αυτό το πράγμα μέχρι αυτό είναι σωτήριο προϊόν,   
αλλά η επιμονή μας στην προώθηση του με δειγματισμούς πόρτα-πόρτα  αποδεικνύουν μέχρι και  
σήμερα ότι άξιζε η προσπάθεια ).   
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1991

1992

Η επιχείρηση μεταφέρεται σε νέο χώρο 120 τετραγωνικών μέτρων στην ίδια περιοχή.     
Συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε την γκάμα μας με είδη που εισάγουμε και αντιπροσωπεύουμε   
αποκλειστικά από οίκους του εξωτερικού σε ΓΑΖΕΣ και ΒΑΜΒΑΚΙΑ.   
Νέα καινοτομία μας η παραγωγή ΚΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΫΛΟΝ για πόδια και κεφάλη πολυθρόνας.   

Νέα ιδέα και αρχή παραγωγής προϊόντων μίας χρήσης από υλικό NON WOVEN.     
ΣΚΟΥΦAΚΙΑ-ΕΣΩΡΟΥΧΑ-ΡΟΜΠΕΣ όλα αυτά γίνονται με δικό μας σχεδιασμό   
χωρίς να αντιγράφουμε οποιαδήποτε άλλο σχέδιο.   
Το μικρό μας εργαστήριο μεγαλώνει και εξοπλίζεται πλήρως για τις ανάγκες παραγωγής   
με νέα μηχανήματα κοπής,ραφής και μοντελίστ σε μόνιμη θέση.   
Επίσης ξεκινάμε να παράγουμε NON WOVEN ΡΟΛΟ με νέου τύπου ανατυλικτική μηχανή.  

1993
Η μεγέθυνση της επιχείρησης απαιτεί και μεγέθυνση αποθηκών έτσι επεκτείνουμε     
τις αποθήκες κατά 100 τετραγωνικά μέτρα.   
Η επίμονη ζήτηση της αισθητικού για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ μας οδηγεί   
στο ξεκίνημα της κατασκευής επαγγελματικών στολών ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   
σε πολλά σχέδια και σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων ( 52 σχέδια ρούχων  από μία κλασική   
ποδιά μέχρι φόρμες ,καπέλα και ρούχα χειρουργείου).  
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Χρονιά ορόσημο για την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Ανοίγουμε τους ορίζοντες μας  
προς τις ΕΞΑΓΩΓΕΣ μετά την πρώτη μας έκθεση στο εξωτερικό ( BEAUTY Düsseldorf Γερμανίας ).  
Πρώτος πελάτης εξωτερικού η ίδια διοργανώτρια εταιρεία BEAUTY Düsseldorf Messe που  
δύο χρόνια προμηθευόταν από την εταιρεία μας τις στολές προσωπικού και τα αξεσουάρ  
των επιδείξεων αισθητικής για τις εκθέσεις BEAUTY Düsseldorf Messe.  
( για το συγκεκριμένο εγχείρημα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Κο. Δημήτρη Τσιριμώκο )  

Προσθέτουμε στα είδη μας τα ΚΕΡΙΑ ΑΠΟΤΡIΧΩΣΗΣ με την αντιπροσώπευση  ΙΤΑΛΙΚΗΣ  
εταιρίας. Η νέα αυτή στρατηγική κίνηση γίνεται μετά από μεγάλη δική μας έρευνα για την τάση  
που θα δημιουργηθεί τα επόμενα χρόνια.  
Τα αποτελέσματα  της επόμενης δεκαετίας εκπληκτικά.  
Στην γκάμα των κεριών υπάρχουν όλα τα είδη  και οι συσκευασίες αυτών καθώς και όλες  
οι ηλεκτρικές συσκευές για την χρήση αυτών.  

1997
Η συνεχής ανησυχία μας για νέα προϊόντα μας προτρέπει να εμπλουτίσουμε την γκάμα μας.  
Αυτό γίνεται με διεύρυνση της γκάμας προϊόντων μίας χρήσης από NON WOVEN όπως  
ΣΤΡΑΠΛΕΣ ΠΕΛΑΤΟΥ, νέο τύπο εσώρουχου, και διάφορες διαστάσεις ρολών για κρεβάτι. 

 
Οι συμφωνίες που κλείσαμε για ΕΞΑΓΩΓΕΣ με οίκους του εξωτερικού ήδη γίνανε επτά.  
Επίσης μεγαλώνουμε  περισσότερο την γκάμα μας με είδη που εισάγουμε και αντιπροσωπεύουμε  
στην ΕΛΛΑΔΑ όπως ΠΙΝΕΛΑ – ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ -  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ.    
Νέα καινοτομία μας η παραγωγή ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ EVA μίας χρήσης για πεντικιούρ. 

1995
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Η Εταιρία μας δίνει μεγάλη βαρύτητα στα ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ μίας χρήσης και  
μεγαλώνουμε συνεχώς την γκάμα αυτών.Δημιουργούμε τις ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ μίας χρήσης  
από NON WOVEN με απλό ή διπλό πάτο με αφρολέξ , ΜΑΣΚΕΣ μίας χρήσης. 

Η μεγάλη απόφαση πάρθηκε αναστολή  παραγωγής  των  υφασμάτινων  
επαγγελματικών στολών μετά από έξι κουραστικά αλλά και εξίσου εποικοδομητικά χρόνια.  
Η απόφαση αυτή πάρθηκε για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και προσοχή στα  
αναλώσιμα προϊόντα μίας χρήσης όπου είναι το μέλλον.  

2000
Η ατομική επιχείρηση μετατρέπεται σε Ο.Ε.  
Η ανάγκη για μεγαλύτερους χώρους μας αναγκάζει στην μετεγκατάσταση  σε νέο  
επαγγελματικό χώρο τριών επιπέδων με συνολικό εμβαδόν 350 τετραγωνικών μέτρων και πάλι  
στην περιοχή του Ταύρου.  

2001
Η εταιρεία μας μεταφέρει όλες τις παραγωγές αναλωσίμων στο εξωτερικό  
( κατασκευή φασόν ) με αποκλειστικές υψηλές προδιαγραφές,ποιότητας και συσκευασίας.  
Η μείωση κόστους παραγωγής μεταφέρεται στην τιμή πώλησης και κατά συνέπεια  
την κατακόρυφη αύξηση των πωλήσεων. 
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Επέκταση της εταιρείας με αναλώσιμα ( στολές μιας χρήσης ) στον τομέα  
τυποποίησης,συσκευασίας υλικών και προϊόντων.  
Νέα καινοτομία μας η παραγωγή ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ Non woven μίας χρήσης για πεντικιούρ. 

Επέκταση της εταιρείας με αναλώσιμα ( στολές μιας χρήσης ) στον τομέα τροφίμων.  
Μεγέθυνση της γκάμας με προϊόντα ειδικά για αυτόν τον τομέα.  

2004
Πιστοποίηση της εταιρείας με  ISO TUV AUSTRIA HELLAS 9001:2000  
Χονδρική εμπορία,εισαγωγή και εξαγωγή αναλωσίμων υγειονομικών καθώς  
και αξεσουάρ ειδών αισθητικής και καλλωπισμού.   
Με την πιστοποίηση της εταιρείας μας δίνουμε το ειδικό βάρος στην ποιότητα  
των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας.

2005
Η εταιρεία μας προχωρά στην αγορά οικοπέδου στην περιοχή του Ταύρου την πλέον   
αναπτυσσομένη περιοχή των Αθηνών.   
Ταυτόχρονα δημιουργεί το νέο brand name στα αποτριχωτικά προϊόντα Renica Cosmetics.  
 

2006
Τον μήνα Μάρτιο η εταιρεία μας ξεκινά την ανέγερση αυτοτελούς επαγγελματικού   
κτηρίου στον Ταύρο. 
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Η αποπεράτωση των εργασιών ολοκληρώνεται τον Αύγουστο οπότε και η μεταφορά της εταιρείας.  
Το κτήριο αποτελείται από υπόγειο,ισόγειο,ημιόροφο,Α όροφο,Β όροφο και δώμα,   
συνολικού εμβαδόν 550 τετραγωνικών μέτρων.  

Η συνεχείς επέκταση της εταιρείας μας οδηγεί σε νέες αποκλειστικές συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού.  
Το εμπορικό σήμα  Renica Cosmetics γίνεται ευρωπαϊκό και έτσι η εταιρία μας έχει  
την αποκλειστική της διάθεση για όλη την Ευρώπη. 

2009
Η κατασκευή του προαστιακού σταθμού ΤΑΥΡΟΣ παραπλεύρως 20 μέτρα του κτηρίου μας  
μας δίνει την δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης σε συνδυασμό με τον κεντρικό άξονα  
της Λεωφ. Πειραιώς η οποία είναι παραλλήλως μας.   
Νέες καινοτομίες μας η παραγωγή ΝΑΫΛΟΝ ΡΟΛΟ με διάτρηση για θαλασσοθεραπεία,  
σε βολική συσκευασία και η παραγωγή παντόφλας πεντικιούρ από αφρώδες υλικό. 

2010
Νέα καινοτομία μας η παραγωγή TOE SEPARETOR μίας χρήσης από αφρώδες υλικό   
και STICK cotton FLEX.   
 

Η εταιρεία                                            δηµιουργεί το µέλλον στον τοµέα της οµορφιάς.



Ελ. Βενιζέλου 2
Ταύρος, 177 78, Αθήνα
τηλ.: 210 3473238
fax: 210 3416118

e-mail: info@alexandrosgr.gr
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