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  ΟΙ ΑΡΧΈΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ:
Ιδρύθηκε το 1998 στην Αθήνα, από ανθρώπους 
με μακρά εμπειρία στον χώρο των γραφικών τε-
χνών και προϋπηρεσία σε πολυεθνικές. Με ηθι-
κές αρχές και αξίες, και στόχο την αδιάλειπτη 
βελτίωση της παρουσίας της στον χώρο, συμ-
βάλει δραστικά στο αναβαθμισμένο παρόν και 
οραματίζεται το υγιές μέλλον του κλάδου. Έτσι, 
κάθε ενέργειά της βασίζεται στην παροχή προ-
ϊόντων και υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, 
αλλά και τεχνολογία αιχμής. 

Η 20ετής πλέον εμπειρία της, η ειλικρίνεια και 
η συνέπεια απέναντι στους πελάτες της, παρέ-
χει στον επαγγελματία ολοκληρωμένες λύσεις, 
συμμετέχοντας στην δυναμική ανάπτυξη της 
επιχείρησής του. Μετά από τόσα χρόνια, μπορεί 
πλέον να δηλώνει πως η σχέση προμηθευτή - 
πελάτη έγινε μια ουσιαστική σχέση συνεργάτη 
- συνεργάτη, που επισφραγίζεται από τις φιλι-
κές πλέον σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ 
τους, ώστε να φθάσει κάθε πλευρά στον επιθυ-
μητό στόχο.

Οι Άξονες της Δράσης της:
Η επιχειρηματική της δραστηριότητα επιμερίζε-
ται σε 6 μεγάλους τομείς:
1. UV - LED επίπεδα εκτυπωτικά συστήματα 

μεγάλου μεγέθους
2. LFP εκτυπωτικά, για τον χώρο του signage 

με μελάνια Eco Solvent - Latex
3. Ψηφιακά πιεστήρια για τον χώρο της ετικε-

τοποιίας
4. Έκτυπωτικά συστήματα για τον χώρο του 

υφάσματος και της μεταξοτυπία. (Industrial 
& Professional)

5. Συστήματα προεκτυπωτικών ψηφιακών δο-
κιμίων και χρωματικής διαχείρισης

6. Διαθέτει όλη την γκάμα των υλικών για την 
ψηφιακή εκτύπωση καθώς και άκαμπτα υλικά 
για τον χώρο των κατασκευών. Παρέχει εγκα-
τάσταση συντήρηση και τεχνική υποστήριξη 
σε όλες τις παραπάνω εφαρμογές, ενώ το λογι-
σμικό διαχείρισης εκτυπώσεων, χρωματικής πι-
στοποίησης και βαθμονόμησης και ροής εργα-
σιών που προσφέρει, εξασφαλίζουν τόσο την 
συνεχή όσο και την σταθερή λειτουργία τους. 

Οι Συνεργαζόμενοι Οίκοι της:
Οι οίκοι με τους οποίους σήμερα συνεργάζεται 
η IMAGCO Α.Έ. είναι όλα τα σπουδαία ονόματα 
του χώρου της ψηφιακής εκτύπωσης και των 
γραφικών τεχνών. Έταιρείες όπως π.χ. οι Epson, 
SwissQprint, Papergraphics, Graphtec, 3M, Agfa, 
Joly Bar, Ergosoft, CGS GmbH, Neofoam, VIP-
Color, ACCA Studio και άλλες, εκπροσωπούνται 
ή και αντιπροσωπεύονται αποκλειστικά, παρέχο-
ντας αξιόπιστες και ασφαλείς λύσεις.  

Έδρα: 26ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου, 19003 Μαρκόπουλο
Υπ/μα: Τατοϊου 114, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ.: 2106251493 / Fax: 2106253455
Εmail: cs@imagco.gr
Website: www.imagco.gr
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  PRINCIPLES AND OBJECTIVES:
Founded in 1998 in Athens, by  people with a 
long experience in graphic arts and multination-
al companies work ethic. With ethical principles 
and values, aiming to continuously improve its 
presence in the field of graphic arts, it contrib-
utes drastically to the upgraded present and en-
visions the healthy future of the industry. Thus, 
every action is based on the provision of high-
end products and services, as well as state-of-
the-art technology. 

Its 20 years of experience, honesty and 
consistency with its customers, provides pro-
fessionals with integrated solutions, partic-
ipating in the dynamic growth of their busi-
ness. After so many years, they can now de-
clare that the relationship between  supplier 
and customer has become a substantial part-
ner to partner relationship, which is sealed by 
the friendly relationships that are created be-
tween each other in order to reach each side 
to the desired goal.

Axes of action:
Its activities are divided into 6 major sectors
1. UV - LED large-scale printing systems
2. LFP systems, for the signage industry with 

Eco Solvent – Latex inks.
3. Digital presses for the labeling industry 
4. Printing systems for fabric and silk screen 

printing. (Industrial & Professional)
5. Preprint digital proofing and color manage-

ment systems.
6. It has a wide range of materials for digital 

printing as well as rigid materials for large 
advertising structures. It provides installa-
tion, maintenance and technical support 
for all the above applications. The printing, 
color certification, calibration and flow man-
agement software it offers ensure continu-
ous and stable operation as well. 

Associates:
The brands which IMAGCO SA currently collabo-
rates with are all great names in the field of digi-
tal printing and graphic arts. Companies such as  
Epson, SwissQprint, Papergraphics, Graphtec,   
3M, Agfa, Joly  Bar,  Ergosoft,  CGS  GmbH,   
Neofoam, VIPColor, ACCA Studio, Brett Martin 
and many others are represented mostly solely 
by providing reliable and safe solutions.  

ΗQ: 26th klm Markopoulou AV, 190 03 Markopoulo 
Branch: Tatoiou 114, 144 52 Metamorphosi
Tel.: 2106251493 / Fax: 2106253455
Εmail: cs@imagco.gr
Website: www.imagco.gr
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