Συνεργάτες στο πρόγραµµα ΑΚΤΟ Student ID
// Μουσεία
ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙ∆ΩΝ
· 33% έκπτωση στην είσοδο στις εκθέσεις (από 6€ στα 4€).
· 10% έκπτωση στα είδη του πωλητηρίου στο κτήριο Ηρακλειδών 16 (κεντρικό).
· 10% έκπτωση στα σεµινάρια ενηλίκων στο κτήριο Ηρακλειδών 16 (κεντρικό).
http://herakleidon-art.gr/el/index.cfm?get=home

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
· 30% έκπτωση στην είσοδο.
http://www.benaki.gr

HELLENIC MOTOR MUSEUM
· 35% έκπτωση στην είσοδο στην έκθεση στο Μουσείο (από 8€ στα 5€).
· 50% έκπτωση στον προσoµοιωτή F1 (από 5€ στα 2,5€).
http://www.hellenicmotormuseum.gr

ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
· Μειωµένο εισιτήριο εισόδου 1,5 €
· Ειδική τιµή συµµετοχής στους κύκλους σεµιναρίων, διαλέξεων και workshops.
http://www.greekstatemuseum.com/kmst/index.html

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
· Μειωµένο εισιτήριο εισόδου 1,5 €
· Ειδική τιµή συµµετοχής στους κύκλους σεµιναρίων, διαλέξεων και workshops.
http://www.cact.gr/

// Βιβλιοπωλεία
IANOS (Ισχύει για όλα τα καταστήµατα Αθήνα & Θεσσαλονίκη)
· Έως 30% έκπτωση σε βιβλία (εξαιρούνται τα βιβλία ενιαίας τιµής).
· 10% έκπτωση σε χαρτικά, αντικείµενα τέχνης, παιχνίδια και σε cd, dvd, blue-ray.
https://www.ianos.gr/

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙ∆EΙΑ (Οι εκπτώσεις ισχύουν για όλα τα καταστήµατα)
· 20% σε βιβλία πριν το 2020 λογοτεχνίκα, ιστορικά,παιδικά, εγκυκλοπαιδικά.
· 10% σε βιβλία που υπάγονται στην ενιαία τιµή βιβλίου, σε βιβλία φροντιστηριακά
και εκµάθησης ξένων γλωσσών, σε γραφική ύλη, χαρτικά & παιχνίδια.
· 7% σε βιβλία των εκδόσεων Burlington.
· εώς 85% σε βιβλία στο τµήµα χαµηλών τιµών.
Εξαιρούνται περιοδικά, µελάνια & τόνερ Η/Υ.
http://www.malliaris.gr/

FREE THINKING ZONE - ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
· 20% έκπτωση σε βιβλία (εκτός λευκωµάτων και βιβλίων που υπάγονται στο
καθεστώς της ενιαίας τιµής).
http://www.freethinkingzone.gr/ https://www.facebook.com/FreeThinkingZone/

ΧΑΡΤΟΡΑΜΑ
· Έως 20% έκπτωση σε βιβλία (εξαιρούνται τα βιβλία ενιαίας τιµής), σε βιβλία
φροντιστηριακά & εκµάθησης ξένων γλωσσών.
· 10% βιβλία ενιαίας τιµής.
· 10% σε είδη σχεδίου, ζωγραφικής και γραφικής ύλης.
http://www.hartorama.gr/

// Χώροι ∆ηµιουργίας
ΜΑΚΕ
Έκπτωση 15% σε συµβουλευτικές υπηρεσίες πάνω στις τεχνολογίες του
CNC και στη χρήση των µηχανηµάτων µας για την κατασκευή πρωτοτύπων.
http://www.make.gr/

// Θέατρα
Άνεσις
Κεντρική σκηνή / Β' σκηνή / Παιδική σκηνή.
26% έκπτωση (από 19€ στα 14€)
http://theatroanesis.gr/

ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
30% έκπτωση.
http://www.ticket365.gr

// Design
ROMA 5 DESIGN
Έκπτωση 15% σε όλα τα προϊόντα.
https://www.facebook.com/Roma-5-design-180315702043612/

// Φωτοαντίγραφα - Ψηφιακές Εκτυπώσεις
DIGIFARM PRINT
· Ψηφιακές εκτυπώσεις laser µέχρι διάσταση 33Χ48 έκπτωση 30%.
· Βιβλιοδεσίες (πλαστικο σπιράλ, µεταλλικό σπιραλ, καρφίτσα, κολλητό) έκπτωση 20%.
· Εκτυπώσεις plotter σε χαρτί-pvc-µουσαµά-αυτοκόλλητο έκπτωση 20%.
· Εκτύπωση και επικόλληση σε k-line έκπτωση 10%.
· Εκτύπωση διπλωµατικής (BA) έκτπωση 30%.
· 20% έκπτωση σε επαγγελµατικές κάρτες, διαφηµιστικά έντυπα, αφίσες, flyer κ.α.
http://www.digifarm.gr/

ΚΑΚΙΟΥΣΗΣ DIGITAL PRINTING
Έκπτωση έως 20% ανάλογα µε την εκτύπωση.
https://el-gr.facebook.com/kakiousisdigitalprintings/

PLANFAB | 3D PRINTING & DESIGN BUREAU
Έκπτωση 20% σε 3D εκτυπώσεις.
http://www.planfab.eu

FILMORA PHOTOLAB - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Τιµές χονδρικής µε επιπλέον έκπτωση 5%
Εµφάνιση φιλµ, έγχρωµο, ασπρόµαυρο και θετικό (slide), τύπου 35mm (135) και
µεσαίο φορµά (120) • Ψηφιοποίηση φιλµ σε υψηλή, µεσαία ή χαµηλή ανάλυση •
Εκτύπωση σε φωτοχηµικό χαρτί κορυφαίας ποιότητας, µεγέθη από 10x15 έως
76x125 • Εκτύπωση Inkjet σε µεγάλη γκάµα χαρτιών, σε όλα τα µεγέθη •
Πλαστικοποίηση µε υφή Glossy, Mat, Satin, High Gloss • Επικόλληση σε KappaFix,
KappaLine, Dibond για εκθέσεις • Βιβλιοδεσία χειροποίητων ψηφιακών άλµπουµ.

http://www.filmora.gr/ | https://www.facebook.com/FilmoraPhotolabPage/

ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ
· 40% έκπτωση από τις αρχικές τιµές τιµοκαταλόγου για εκτύπωση ψηφιακών
εκτυπώσεων laser µέχρι διάσταση 33x48.
· 10% έκπτωση από τις αρχικές τιµές τιµοκαταλόγου για τις ειδικές εκτυπώσεις,
φωτογραφικές εκτυπώσεις, βιβλιοδεσίες & plotter.

http://www.striligas.gr

PHOTOLAB
· 20% έκπτωση για εκτύπωση σε φωτ. χαρτί Lambda C-Print (µεγάλες διαστάσεις).
· 20% έκπτωση για εκτύπωση σε φωτογραφικό χαρτί Frontier (µικρές διαστάσεις).
· 15% έκπτωση για έκτυπωση σε fine art χαρτιά.
· Πρόγραµµα Easy Exhibition (εκτύπωση Lambda C-Print + επικόλληση Dibond)
σε διάσταση 40x60 - 38€ (+ΦΠΑ) .
· Πρόγραµµα Easy Exhibition (εκτύπωση Lambda C-Print + επικόλληση Dibond)
σε διάσταση 50x75 - 58€ (+ΦΠΑ).
http://www.photolab.gr

PrintFair
20% έκπτωση (σε όλη σχεδόν την γκάµα ψηφιακών & offset εκτυπώσεων και
σε όλα τα µεγέθη).
www.printfair.gr

// Είδη Ζωγραφικής & Σχεδίου
∆ΟΜΗ
15% έκπτωση.
https://el-gr.facebook.com/DOMI.STORE

ATLANTIS ART MATERIAL

ATLANTIS ART MATERIAL

10% έκπτωση.
Τ/F: 2310 244455 | E: info.atlantis@gmail.com

ΚΑΤΣΑΧΝΙΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
15% έκπτωση.
http://www.katsaxnias.gr

ART AΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ
15% έκπτωση.
http://www.artantoniadis.gr/

// Υφάσµατα - Είδη Ραπτικής
Φ. ∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ Α.Ε.
Έκπτωση 40% στις τιµές λιανικής, για τους σπουδαστές του προγράµµατος
Fashion Design.
http://www.deereos.gr/

EROTOKRITOS FABRICS
20% έκπτωση σε όλη την γκάµα υφασµάτων µας (3000 κωδικοί).
http://www.fashionerotokritos.gr/

EKA & O TEAM
20% έκπτωση.
http://www.eka-o.com/

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
15% έκπτωση.
http://papfabrics.gr/en/

ΙΧΤΙΑΡΟΓΛΟΥ

ΙΧΤΙΑΡΟΓΛΟΥ

Στην περίπτωση εκπτώσεων ή προσφορών που η έκπτωση σε κάποιο είδος
υπερβαίνει το 20%, θα ισχύει η µεγαλύτερη έκπτωση.
http://www.textiles.com.gr

"ΚΟΝΤΟΠΙ∆ΗΣ - THE GREEK HOUSE OF SCISSORS"
Έκπτωση 20% στις τιµές λιανικής.
www.scissors.gr | www.raptikishop.gr

OLIVIERIS TEXTILES
25% έκπτωση.
https://www.facebook.com/OlivierisTextiles/

ANGELINA - PERIERGON
10% στα µπούστα ραπτικής.
www.angelina.gr

ΧΑΡΡΥ ΚΑΤΙΚΑΣ ΑΕΒΕ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Έκπτωση 10% στις τιµές λιανικής των αναλωσίµων.
www.katikas.com | www.dailybuy.gr

// Τηλεπικοινωνίες
Φοιτητική προσφορά WHAT’S UP
Mε τη φοιτητική προσφορά έχεις τρία super πακέτα:
· 1000' προς όλα τα δίκτυα + 200ΜΒ για ένα µήνα, µόνο µε 5,04€!
· 1200' και 100 SMS προς όλα τα δίκτυα + 600ΜΒ για ένα µήνα, µόνο µε 7,06€!
· 300 SMS προς όλο τον κόσµο του WHAT'S UP για ένα µήνα, µόνο µε 1,01€!
Και κάθε µήνα παίρνεις ∆ΩΡΟ:
• 600΄προς όλο τον κόσµο του WHAT’S UP και 600 ΜΒ αυτόµατα κάθε µήνα.
• ∆ιπλάσιο χρόνο οµιλίας στα πακέτα CALL THEM ALL 600 & CALL THEM ALL
PLUS µε κάθε ενεργοποίηση πακέτου.
https://www.whatsup.gr/el/studentregistration#register

// Cafe - Bar - Restaurant
∆Ω∆ΩΝΗ
10% έκπτωση.
http://www.dodoni.com.gr

CHILLBOX
10% έκπτωση.
http://www.chillbox.gr

GOODY'S - BURGER HOUSE
15% έκπτωση, εξαιρούνται τα menu deals.
Ισχύει µόνο για το κατάστηµα Αµπελοκήπων, Λ. Αλεξάνδρας 217.

OLD CITY CO
Έκπτωση 25%-30% στα ροφήµατα και στα snacks του καταλόγου.
https://www.facebook.com/Old-City-Co-454456841375306/

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ MAMA'S TAPER
20% έκπτωση.
https://www.mamastaper.gr

TAQUERIA MAYA
15% έκπτωση σε φαγητό & ποτό.
https://www.facebook.com/taqueriamayaathens/

GASOLINE BAR
25% έκπτωση.
https://www.facebook.com/Gasolinebar/

ΣΧΟΙΝΟΒΑΤΗΣ
· 20% έκπτωση σε Καφέ, Ροφήµατα και Αναψυκτικά.
· 15% έκπτωση σε Μπύρες, Κρασί, Ποτά, Κοκτέιλ και Φαγητό.
http://www.facebook.com/sxoinovatis | http://www.instagram.com/sxoinovatis

BELLE AMIE
· 20% έκπτωση σε Καφέ, Ποτό.
· 15% έκπτωση σε Φαγητό.
https://el-gr.facebook.com/belleamiegr/

7 FOOD SINS | GASTRO PUB
Η έκπτωση που θα παρέχουµε θα είναι 20% σε φαγητό, ποτό & ροφήµατα.
http://www.7foodsins.com/

// Μετακινήσεις
ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
· 50% έκπτωση επί της κανονικής τιµής του εισιτηρίου στις οδικές υπεραστικές
γραµµές που συνδέουν τον τόπο µόνιµης κατοικίας των φοιτητών µε την πόλη
που εδρεύει η σχολή ΑΚΤΟ και αντίστροφα.
· 25% έκπτωση επί της κανονικής τιµής του εισιτηρίου στις οδικές υπεραστικές
γραµµές για τους υπόλοιπους φοιτητές και στις αστικές γραµµές της Εταιρείας
µας στο νοµό Αργολίδας.
http://www.ktelargolida.gr

ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
25% έκπτωση.

http://www.ktelthes.gr

ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
25% έκπτωση (Ισχύει µόνο για τους σπουδαστές του ΙΕΚ).
http://www.ktelattikis.gr/

CITYZEN PARKING & SERVICES
3€ για 6 ώρες, µε κάρτα ειδικής χρέωσης. 29€ για µηνιαία στάθµευση.
https://www.cityzen.com.gr/

// Ψυχαγωγία
ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
25% έκπτωση.
http://www.atticapark.com/

MASTERMIND
20% µε την ένδειξη της κάρτας, σε κάθε παιχνίδι (και όχι µόνο στο άτοµο που
ανήκει η κάρτα) για ηµέρες ∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
http://themastermind.gr/

// Γυµναστήριο
GOLDEN GYM
25% έκπτωση.
http://www.golden-gym.gr/

PALESTRA ACTIVE
Έκπτωση 40% για το “All Day Pass Απεριόριστο” (179 € από 299 € κατ’ άτοµο).
https://www.facebook.com/PalestrActive/

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
· Συνδροµή Runners, Πολεµικές Τέχνες (Καράτε- Judo - Tae Kwon Do),
Πυγµαχία, Τοξοβολία & Πινγκ Πονγκ 30€ από 40€.
· Συνδροµή κοινού Κολύµβησης 40€ από 50€.
· Συνδροµή Τέννις 50€ από 60€.
· Αεροβίωση (συµπεριλαµβανοµένου Yoga & Zumba) 30€ από 35€.
· Ξιφασκία 40€ από 45€.
http://www.panelliniosac.gr/

// Οπτικά
∆. ∆ΗΜΑΚΑΣ - Α. ΣΤΑΘΗΣ
25% στα γυαλιά οράσεως και ηλίου.
http://www.dimakas-stathis.gr/

// Boutique
PARANOIA FASHION
20% έκπτωση.
http://www.paranoia-eshop.gr

FULLAH SUGAH
10% έκπτωση.
http://www.fullahsugah.gr/

