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Επίσης η δραστηριότητα της εταιρείας μας
επεκτείνεται και στην παραγωγή πλαστικών
καρτών PVC τύπου πιστωτικής με ή χωρίς μεταβλητά δεδομένα. Μπορούμε να σας παρέχουμε
κάρτες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για ένα πλήθος εφαρμογών (Επαγγελματικές
κάρτες, Κάρτες μέλους, Δωροκάρτες, Κάρτες
υγείας, Κάρτες - εισιτήρια διαρκείας ομάδων,
Εκπτωτικές κάρτες, Vip κάρτες ασημένιες ή
χρυσές). Μέσα από αυτή τη διαδικασία παραγωγής στόχος μας είναι η δημιουργία σταθερών
δεσμών συνεργασίας και η αύξηση της παραγωγικότητας και κερδοφορίας των επιχειρήσεων των πελατών που μας εμπιστεύονται ως πιστό τους συνεργάτη.

Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΦΩΤΌΤΥΠΟ με έδρα την Θεσσαλονίκη η οποία μετρά φέτος μία συνεχή δυναμική παρουσία 23 χρόνων στον χώρο της ψηφιακής εκτύπωσης και των γραφικών τεχνών,
συνεχίζει καθημερινά να εξελίσσεται και να
αναζητά νέες τεχνολογίες προσφέροντας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες
– συνεργάτες της.



Η βασική δραστηριότητα της εταιρείας μας
είναι η εκτύπωση εφαρμογών μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε ένα ευρύ φάσμα υλικών
εκτύπωσης με την χρήση κορυφαίου εξοπλισμού και τεχνογνωσίας.
Καθοριστικό βήμα για την περαιτέρω εξέλιξη
της εταιρείας μας αλλά και τη διαφοροποίησή
της στον κλάδο των εκτυπώσεων, ήταν η επένδυση του ψηφιακού πιεστηρίου με inline μονάδα χρυσοτυπίας MGI iFOIL Meteor Unlimited
Colors Press. Ως πρωτοπόρος εταιρεία σε όλη
την Ελλάδα, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε μοναδικά αποτελέσματα φινιρίσματος
εντύπου με 100% ψηφιακή διαδικασία χρυσοτυπίας (FOIL). Στην εταιρεία μας μπορούν να
παραχθούν υψηλής αισθητικής προϊόντα εκτύπωσης με τοπική χρυσοτυπία (spot ή σε συνδυασμό με τα χρώματα της 4χρωμιας), χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες παραγωγής.

Το Φωτότυπο βρίσκεται στη διάθεσή σας για
να καλύψει τις ανάγκες της έντυπης επικοινωνίας της εταιρείας σας, από την προεκτύπωση
(Δημιουργικό Τμήμα), την εκτύπωση έως και την
αποπεράτωση (finishing), με ποιότητα και επαγγελματισμό. 
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Moreover, it is possible that we produce output with an unlimited variety of colors through
spot stamping or blending the CMYK toners
and the reflective qualities of foil with no limits
in the quantity of production.

WITH A DYNAMIC PRESENCE OF 23
YEARS in the field of digital printing and graphic arts, Fototypo –based in Thessaloniki– keeps
developing and looking for the most up-to-date
technologies in order to provide high quality
services to its customers and partners.


Furthermore, our company specializes in the
production of PVC credit-type cards with or
without printed variable data, for various purposes (such as business cards, member cards,
gift cards, health cards, season tickets, discount
cards, silver or gold VIP cards). Our goal is to
create strong partnerships and increase the
profits of our clients’ businesses.

The main activity of our company is small and
wide format digital printing using a large variety
of materials and top-of-the-line equipment.
A decisive step towards not only the development of our company, but also its differentiation
in the field of Printing services, was investing in
a digital print production system. That was the
MGI’s Meteor Unlimited Colors Press with the
iFOIL module to create inline Printing and hot
foil solutions. As a leading company throughout
Greece, we are able to deliver unique finishing
results using a 100% digital process.

Fototypo is always at your disposal in order
to cater to the print communication needs of
your company, from the pre-print stage to the
print and finishing stages with strict professionalism. 
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