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 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΕΚΤΥΠΏΣΕΙΣ «ANGELAKIS DIGITAL»
είναι κομμάτι της εκδοτικής εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗ» με έντονη παρουσία 45 χρόνων, προσφορά στο
καλό και ποιοτικό βιβλίο και πάντα «Με σεβασμό στον
αναγνώστη».
Ο 21ος αιώνας μάς προσέφερε νέες προοπτικές για
τελειότερες εκτυπώσεις-εκδόσεις σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Συνδυάζοντας την πολύχρονη πείρα μας στον
χώρο των εκδόσεων εγγυόμαστε υψηλό επίπεδο σχεδιασμού και ανταγωνιστικές τιμές για οποιαδήποτε εργασία
στον τομέα της ψηφιακής εκτύπωσης και την παραγωγή
παντός είδους εντύπου σε μικρή ή μεγάλη ποσότητα.
Με εξειδίκευση και κάθετη παραγωγή στον χώρο των
εκτυπώσεων και εκδόσεων, αναλαμβάνουμε το δημιουργικό, το μοντάζ, την εκτύπωση (μονόχρωμη-τετράχρωμη), τη σελιδοποίηση, τη βιβλιοδεσία (σπιράλ, κολλητή,
ραφτή, καρφίτσα), την πλαστικοποίηση (απλή ή πολλαπλών επιστρώσεων) και την αποστολή της παραγγελίας
σας. Τυπώνουμε σε όλες τις διαστάσεις, όσα ακριβώς
αντίτυπα θέλετε.
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε με τα πλέον σύγχρονα μέσα παραγωγής, άρτιες εργασίες επικοινωνίας
και διαφήμισης, όπως έντυπο, βιβλίο, διαφημιστικό, αφίσα, επαγγελματική κάρτα, εισιτήρια, κ.ά. με το χαμηλότερο κόστος και την καλύτερη ποιότητα.
Στην εταιρεία μας με οδηγό τη μακρόχρονη εμπειρία
στον χώρο των εκτυπώσεων και αξιοποιώντας το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και τον εξοπλισμό μας
είμαστε υπερήφανοι για την ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας για την παραγωγή
υψηλής ποιότητας εκτύπωσης σε οικονομικές τιμές.
Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας και με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε στον χώρο
σας την εργασία που θα μας αναθέσετε με ΣΥΝΕΠΕΙΑ
– ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ – ΤΑΧΥΤΗΤΑ. 

DIGITAL PRINTING “ANGELAKIS DIGITAL” is
a part of the publishing company “ ANGELAKIS
PUBLICATIONS“ with a strong, 45 years presence
, offering good and quality books and always
“With respect to the reader”. The 21st Century
has provided us with new perspectives for finest
printing-publications in a short period of time.
By combining our many years of experience in
publishing, we guarantee a high level of design
and competitive prices for any work in the field of
digital printing and the production of all kinds of
printed matter in small or large quantities.
With specialization and vertical production in the field of printing and publishing, we
undertake creative, editing, printing (monochrome-four-color), paging, bookbinding (spiral,
gluing, sewing, brooch), lamination (single or multilayer) and the sending of your order. We print in
all dimensions, how many copies you desire.
Our aim is to offer with the most modern
means of production, excellent communication
and advertising work, such as form, book, advertising, poster, business card, tickets etc. with the
lowest cost and the best quality.
In our company, with years of experience in
the field of printing and exploiting our suitably
trained staff and equipment, we are proud of our
ability to work closely with our customers to produce high quality printing at affordable prices.
We are located in the center of Athens and
with a phone call we receive and deliver to your
place the work that you will assign us with CONSISTENCE- RELIABILITY - SPEED. 
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