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H ΕΤΑΙΡΊΑ ΜΑΣ EVIN ΙΝΤΖΌΓΛΟΥ, δραστηριοποιείται από το 1989 στο χώρο των προϊόντων
οπτικής επικοινωνίας.



Διαθέτουμε την πληρέστερη γκάμα Stands
& Displays για προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων και προϊόντων, σήμανση εσωτερικών
χώρων, διαχωριστικά. Η γκάμα μας περιλαμβάνει ετοιμοπαράδοτα μοντέλα, ενώ για εξειδικευμένες ανάγκες υπάρχει η δυνατότητα της
ειδικής κατασκευής. Επίσης η εταιρία διαθέτει
σύγχρονο τμήμα εκτυπώσεων μεγάλου format.
Στην κάθετη μονάδα παραγωγής μας, με τμήματα σχεδιασμού, παραγωγής και συναρμολόγησης κατασκευάζονται εφαρμογές που ταιριάζουν σε κάθε σημείο πώλησης και καλύπτουν
και τις πιο υψηλές απαιτήσεις για σύγχρονη αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.

We have the fullest range of Stands & Displays available for Below The Line promotional
activities. Our range includes ready to sell models, while for special needs there is the possibility of special construction. The company also has
a modern, large-format printing department.
In our vertical production unit, which includes
design, production and assembling, we develop products that match every need and meet
the highest requirements for modern aesthetics
and ultimate functionality.

EVIN INTZOGLOU has been established in
1989 specializing in visual communication products.

Over the past 5 years, our company has
been building the innovative “Multiplo” visual
communication system. A visual communication system that meets every communicational
need, from P.O.S. display to an entire exhibition
stand. Ideal for events, visual merchandising or
wherever there is a need for signage or decoration. It highlights high-quality images and
strengthens your communication needs. The
products are available illuminated or not. 

Τα τελευταία 5 χρόνια η εταιρία μας κατασκευάζει το πρωτοποριακό σύστημα οπτικής
επικοινωνίας “Multiplo”. Ένα σύστημα προβολής
προϊόντων και υπηρεσιών που προσαρμόζεται
και εξυπηρετεί διάφορες ανάγκες επικοινωνίας
από stand προβολής προϊόντων μέχρι ολόκληρο εκθεσιακό περίπτερο. Ιδανικό για events, instore merchandising, βιτρίνες καταστημάτων ή
οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη προβολής ή διακόσμησης. Αναδεικνύει εικόνες υψηλής ποιότητας και ενισχύει τις ενέργειες επικοινωνίας σας.
Τα προϊόντα διατίθενται φωτιζόμενα ή μη. 
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