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ΠΩΛ ΕΥΜΟΡΦΙΔΗΣ
Ιδρυτής COCO-MAT



Every big dream begins with a dreamer...

...με εφηβική αγάπη για τη φύση και τη σοφία της, 

για τη ζωή και τα ταξίδια της, για τον άνθρωπο και 

τις χαρές του, ονειρεύτηκε το καλύτερο κρεβάτι του 

κόσμου, αυτό που θα προσέθετε κάτι σημαντικό στην 

ποιότητα της ζωής των ανθρώπων, που θα πρόσφερε 

περισσότερο χρόνο για όνειρα...

Από τότε μέχρι σήμερα η COCO-MAT έχει κάνει 

ευτυχισμένους πάρα πολλούς ανθρώπους, σε ολόκληρο 

τον κόσμο. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ΟΝΕΙΡΟ/ΕΜΠΝΕΥΣΗ

το πρώτο μας λογότυπο που δημιουργήθηκε το 1989
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ΦΥΣΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Μαλλί, βαμβάκι, κοκοφοίνικας, καουτσούκ, κάκτος, φύκια, ευκάλυπτος, 
αλογότριχα, ξύλο, λινό, πούπουλο, λεβάντα.
Υλικά από τη φύση, στην απλούστερη, ευεργετικότερη και πιο σοφή μορφή 
τους, με αυστηρά ηθικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές 
διαχείρισης και επεξεργασίας.

Με αυτά κατασκευάζουμε τα καλύτερα στρώματα!

1989



Την επιδιώκουμε αδιαπραγμάτευτα από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι τις 
πιο μικρές λεπτομέρειες, στην παραγωγή, στα προϊόντα, στη διοίκηση, 
στο ανθρώπινο δυναμικό. Είναι το βαρόμετρο της επιτυχίας μας και το 
ζητούμενο για κάθε νέο στόχο.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
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Ο ιδιαίτερος προσανατολισμός και η αναγνωρίσιμη αισθητική υπογραφή 
της COCO-MAT, στην οποία οφείλεται μεγάλο μέρος της επιτυχημένης 
πορείας της εταιρείας, υποστηρίζεται από μια ομάδα χαρισματικών 
ανθρώπων, που συνδυάζουν τη βαθιά καλλιέργεια στο design με την 
αιρετική διάθεση.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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Η τέχνη του χειροποίητου χρειάζεται γνώση, χρόνο και προσπάθεια. 
Χρειάζεται ιδιαίτερους ανθρώπους, με μεγάλα αποθέματα υπομονής, 
ικανότητας και πάθους. Πάθος για αυθεντική δημιουργία.
Κάθε τελικό προϊόν μας είναι ένα μοναδικό κομμάτι που κατασκευάζεται 
από έναν ξεχωριστό άνθρωπο για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες ενός 
συγκεκριμένου άνθρωπου.

ΣΤΟ ΧΕΡΙ
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Tα κρεβάτια μας 
ταξιδεύουν στα πέρατα 
της γης, πρεσβεύοντας 
την ποιότητα του 
made in Greece
by COCO-MAT, 
σε 22 χώρες του κόσμου.

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΞΑΝΘΗ
ΣΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ

1989



Γαλλία

Ισλανδία

Η.Π.Α.

Ελλάδα
Ολλανδία

Νότιος Κορέα

Κύπρος
Σερβία
Αλβανία
Πορτογαλία

Κολομβία

Κίνα

Νότιος Αφρική

Ιαπωνία

Παναμάς

Νορβηγία

Ταϊβάν

Γερμανία

Ιταλία
Ισπανία

Ελβετία

Αυστρία
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FRANKFURT

PARIS

MILAN

AMSTERDAM

DÜSSELDORF

NEW YORK - MURRAY HILL

NEW YORK - SOHO



ΠΑΝΩ ΑΠΟ 

100 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

PARIS

MUNICH

COLOGNE

BERLIN

MADRIDMILAN
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Η COCO-MAT, ακολουθώντας την ιδιαίτερη φιλοσοφία της και τον 
αυθεντικό τρόπο που προσεγγίζει τη φιλοξενία, επεκτάθηκε πολύ γρήγορα 
στον ξενοδοχειακό κλάδο με ιδιόκτητα ξενοδοχεία. Στόχος της να αλλάξει 
τα δεδομένα στον παραμελημένο τομέα της παρεχόμενης ποιότητας 
ύπνου. Από τότε, έχει εξοπλίσει περισσότερα από 4.000 ξενοδοχεία σε 
όλο τον κόσμο.
Συναντήστε μας στο επόμενο ταξίδι σας και θα σας μείνει αξέχαστο.ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
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ΒΡΕIΤΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
εξοπλισμένα με προϊόντα ύπνου COCO-MAT 
για το επόμενο ταξίδι σας:
www.coco-mat.com/gr_el/hotel-locator/



Με όραμα την πρώτη θέση στον 
ύπνο από φυσικά υλικά, 
η COCO-MAT έχει αναγνωριστεί 
από πολλούς διεθνείς οργανισμούς 
και φορείς τόσο για την 
επιχειρηματική αριστεία, όσο και 
για την κοινωνική της δράση. 
Και συνεχίζουμε.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

1989



Όλα τα ιδρύματα και οι κοινωνικοί 
φορείς στην Ελλάδα έχουν 
δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης 
στα προϊόντα μας.

Η COCO-MAT από το 2012, 
μέσω του Pillow Positive Project, 
υποστηρίζει γυναίκες που έχουν 
υποβληθεί σε χειρουργική 
επέμβαση λόγω καρκίνου του 
μαστού. Προσφέρει ειδικά 
κατασκευασμένα μαξιλάρια σε 
σχήμα καρδιάς που προσφέρουν 
ανακούφιση από τους πόνους.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ

Ένα δώρο 
από καρδιάς 
με ευχές 
για ταχεία 
ανάρρωση
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Το εργοστάσιό μας βρίσκεται στη 
μικρή, πανέμορφη πόλη της Ξάνθης 
και αποτελεί πρότυπο «πράσινης» 
παραγωγής.
Υιοθετήσαμε ηθικές 
περιβαλλοντικές πρακτικές, 
με αποτέλεσμα η απόδοση σε κάθε 
επίπεδο να γίνεται συχνά λόγος 
άλλης μιας βράβευσης.
Σε όλη αυτή τη διαδικασία, 
σημαντικό ρόλο παίζει η ομαδική 
δουλειά. Στην COCO-MAT όμως 
δεν είμαστε απλά μια ομάδα.

Είμαστε μια οικογένεια.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
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ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
Ανακαλύψαμε πόσο μοναδική 
αίσθηση απαλότητας προσφέρει 
το οργανικό βαμβάκι στο σώμα, 
γι’αυτό κατασκευάζουμε λευκά είδη 
χρησιμοποιώντας το! 

Η μοναδική 
ελληνική εταιρεία 
με περισσότερα από 
100 καταστήματα 
σε 22 χώρες
Η COCO-MAT διαθέτει τα 
περισσότερα καταστήματα 
στον κόσμο από κάθε 
άλλη ελληνική εταιρεία, 
μετρώντας 30 χρόνια από 
την ίδρυσή της.

See you 
in Xanthi
Το «σπίτι» της παραγωγής μας από το 1989 -το εργοστάσιό 
μας- είναι ανοιχτό για επισκέψεις, από ανθρώπους που 
ενδιαφέρονται να γνωρίσουν πώς μια ελληνική εταιρεία 
παράγει χειροποίητα στρώματα εντός συνόρων!

:)

Το
 ξέ

ρα
τε

 ό
τι.

..
▶

Ανεκτίμητη απόλαυση …είναι πλέον ο ύπνος για πάνω 
από 1.000.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, 
που κοιμούνται κάθε βράδυ στα μαξιλάρια μας.

> 1.000.000

48 
διαφορετικές επιλογές
έχει το σύστημα ύπνου 

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Προσαρμόζεται ακριβώς 
στις απαιτήσεις σας, με 
τρία μικροστρώματα που 
χωρίζουν την επιφάνεια του 
στρώματος σε τρεις ζώνες. 
Ανάμεσα στις 48 επιλογές, 
υπάρχει η ιδανική για εσάς.

ΤΟ ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΑΣ 
Όταν θέλουμε να «βαφτίσουμε» ένα προϊόν 
μας δεν αναζητάμε τίποτα λιγότερο από 
έναν ήρωα. Όπως για παράδειγμα ο Άτλας, 
που μπορούσε να σηκώσει ολόκληρη τη γη, 
πράγμα που συμβαίνει και με το ομώνυμο 
στρώμα Άτλας, το οποίο «αγκαλιάζει» 
οποιοδήποτε σώμα ανεξάρτητα από το 
βάρος του!Άτ

λα
ς
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Πυρόπληκτους 
Αχαΐας,
Πλημμυροπαθείς 
Καλαμάτας & 
Έβρου,
Γηροκομείο & 
Μητρόπολη Ξάνθης
και πλήθος 
ιδιωτικών αιτημάτων 
και χορηγιών 
σε ευαίσθητες 
κοινωνικές ομάδες.

Μια ευρωπαϊκή διάκριση που ανεβάζει τον πήχη για 
αριστεία σε όλα τα επίπεδα.

...και ένα 
κίνητρο υγείας- 
δίνουμε σε 
εργαζόμενους 
μας, αν κόψουν 
το κάπνισμα.

1ο βραβείο
ποιότητας
…στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό του 
E.F.Q.M. (European Foundation 
Quality Management) στις Βρυξέλλες, 
ανάμεσα σε καταξιωμένες εταιρείες, 
όπως η SEB AG και η DHL Portugal

30 χρόνια 
Plastic Free 
(φιλοσοφία)
 
Από 37.4 τόνους πλαστικού έχει γλυτώσει η 
COCO-MAT τον πλανήτη μας, χρησιμοποιώντας 
υφασμάτινες και όχι πλαστικές τσάντες, 
με την ελπίδα οι ωκεανοί μας να είναι πιο 
καθαροί στο μέλλον...

Διακοπές και COCO-MAT πάνε μαζί 

Aπολαύστε αναζωογονητικό ύπνο με την 
υπογραφή της COCO-MAT στα συνεργαζόμενα 
ξενοδοχεία μας! Βρείτε τα εδώ:

www.coco-mat.com/gr_el/hotel-locator/

ΔΙ
ΠΛ

Α 
ΣΕ

...ΠΕΝΤΕ
ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΑΥΞΗΣΗ

36,2 τόνους 
λιγότερο CO2 το χρόνο
Ήδη 30 εργαζόμενοί μας μετακινούνται με το ξύλινο ποδήλατο 
προσφέροντας καθημερινά στο περιβάλλον! 
Και είναι μόνο η αρχή...

ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΙΑΝΟΥ
Υπεύθυνη Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
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ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... MAZI
ΖΖ

HΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
7 Οκτωβρίου 2019

Μεγαλώνουμε μαζί και διοργανώνουμε 
ανοικτή ημέρα καριέρας, 

για συνεργασία με νέες, νέους ακόμη και 
μαθητευόμενους για την πρακτική τους άσκηση 

με φρέσκιες ιδέες και έμπνευση.

Περισσότερα στο www.coco-mat.com


