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Η CITYCARD ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΊΤΑΙ στον χώρο
της παραγωγής των πλαστικών καρτών έχοντας
επικεντρωθεί στην ποιότητα, την τεχνογνωσία,
την άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση και τις ανταγωνιστικές τιμές.



CITYCARD IS AN ACTIVE COMPANY
concerning the production of plastic cards
which focuses on quality, knowledge, quick
service, delivering and competitive prizes.



Having the necessary experience and
qualifications due to our well trained staff in
graphics, particularly in using PVC, ΡΕΤ, ABS
materials, as well as every modern method of
printing, offset UV, inkjet UV, thermal printing,
silkscreen, we can cooperate and produce the
plastic card you need and its application, so as
to help you develop your relationship with your
clients.

Με προϋπηρεσία την πολυετή εμπειρία των
ανθρώπων που την στελεχώνουν στον χώρο των
γραφικών τεχνών και ιδιαίτερα στην διαχείριση
PVC, ΡΕΤ, ABS υλικών με όλες τις σύγχρονες μεθόδους εκτύπωσης, offset UV, inkjet UV, θερμική, silkscreen, μπορούμε να συνεργαστούμε για
να κατασκευάσουμε μαζί την πλαστική κάρτα
που χρειάζεστε και την εφαρμογή της, για την
ανάπτυξη της σχέσης με τους πελάτες σας.

We are able to provide you immediately
with products of excellent printing results,
by upholding its specifications, within the
procedures of quality controls which take place
during the production, investing in our update
technological equipment for the printing and
the finishing of the plastic cards (Citycard is the
first Greek company producing rfid cards).

Επενδύοντας στον τελευταίας αιχμής τεχνολογικό εξοπλισμό για την εκτύπωση και το
finishing των πλαστικών καρτών (Η Citycard είναι η πρώτη εταιρία που κατασκεύασε rfid κάρτες στην Ελλάδα ), μπορούμε να σας διαθέσουμε προϊόντα με άψογο εκτυπωτικό αποτέλεσμα,
άμεσα, τηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος που παραλαμβάνεται μέσα από τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, που εφαρμόζονται στην
διαδικασία παραγωγής μας.

The production of plastic cards is made
in our installations, that is why its delivery is
lmmediate. There is also the option of an essay
(plastic card ), in order to inform the client
about the product he is going to receive, its
specifications and demands (for example, the
possibility of scanning the bar code, the color
attribution and so on). 

Η παραγωγή των πλαστικών καρτών γίνεται
στις εγκαταστάσεις μας γι’αυτό και ο χρόνος
παράδοσης είναι άμεσος, όπως επίσης υπάρχει
η δυνατότητα δοκιμίου (πλαστική κάρτα) ώστε ο
πελάτης να γνωρίζει το προϊόν που θα παραλάβει και αν τηρεί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του (πχ. αν σκανάρεται ο γραμμικός κώδικας barcode, απόδοση χρωμάτων). 
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