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Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
Περίπτερο 105

Λομβάρδου 119, ΤΚ 11475 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210.8813.673
Email: typogr1@otenet.gr
Facebook: Η Τυπογραφία
Ενημερώνει όλους τους εργαζόμενους
στους κλάδους των Γραφικών Τεχνών για τα
πάσης φύσεως οικονομικά εργασιακά, συνταξιοδοτικά, συνδικαλιστικά, ασφαλιστικά, θεσμικά
και κλαδικά τους θέματα. 

Η ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ «Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ» αποτελεί
μηνιαία έκδοση Γραφικών Τεχνών και μεθόδων
επεξεργασίας χάρτου.


Εκδίδεται ανελλιπώς κάθε μήνα επί 60 χρόνια σε σχήμα Α3 (29x42) εκ. σε ιλλουστρασιόν
χαρτί με έγχρωμη εκτύπωση. Αποστέλλεται με
συνδρομές σ’ όλη την Ελλάδα, σε χώρες της
Ευρώπης και την Κύπρο.
Δημοσιεύει ειδήσεις και πληροφορίες από
την ελληνική και διεθνή αγορά παρουσιάζοντας
με δελτία Τύπου τα μηχανήματα, τα υλικά και τα
συστήματα ηλεκτρονικής και ψηφιακής τεχνολογίας που αφορούν τα στάδια προεκτύπωσης,
εκτύπωσης και τελικής επεξεργασίας καθώς και
βιβλιοδεσίας, συσκευασίας και επεξεργασίας
χάρτου.
Συμμετέχει και ενημερώνει συνεχώς με ρεπορτάζ για τις εκθέσεις, τις συνεντεύξεις και
γενικώς τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στον Ελληνικό χώρο για τον κλάδο των
Γραφικών Τεχνών.

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
22 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
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GRAPHICA
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TYPOGRAFIA
NEWSPAPER
Stand 105

119, Lombardou str., P.S. 11475 ATHENS
Tel.: 210.8813.673
E-mail: typogr1@otenet.gr

A GREEK MONTHLY REVIEW OF THE GRAPHIC ARTS Industry, publishing in A3 format. Rich
editorials and articles covering exhibitions, fora,
machinery reviews, new technology and research.


Extensive presentations and press releases
for the greek market and rest of Europe. Information about work laws, pension matters and
unions.
Participation in exhibitions and events of the
Graphic Arts Industry.
Full color advertisements and special pages
for second hand sales.
It is sent to subscribers in Greece, Cyprus
and countries across Europe. 

16th Graphic Arts & Visual Communication Exhibition
2 2 - 24 FE B RUARY
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