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Η KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΈΣ ΛΎΣΕΙΣ ΕΛΛΆΣ Α.Ε., με έδρα στη Μεταμόρφωση
Αττικής, αποτελεί θυγατρική της Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH και δραστηριοποιείται στην εμπορεία και υποστήριξη επιχειρηματικών λύσεων υψηλής τεχνολογίας στον
τομέα της παραγωγικής και βιομηχανικής εκτύπωσης, αλλά και στον τομέα της ψηφιοποίησης
και αυτοματισμού των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Ως προμηθευτής ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφορικής, η Konica Minolta παρέχει
συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες για
βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών
με αυτοματοποίηση ροής εργασίας και υλοποιεί
λύσεις στον τομέα της υποδομής πληροφορικής και της ασφάλειας ΙΤ, καθώς και σε περιβάλλοντα cloud.



Στην Konica Minolta απονεμήθηκε το βραβείο “Βραβείο αγοραστών Lab PaceSetter για
το Smart Workplace Vision” από την Keypoint
Intelligence ως μοναδικός Πάροχος στον κλάδο, χάρη στο όραμά της για το μέλλον της εργασίας και τις επενδύσεις της στην καινοτόμο
τεχνολογία.

Όντας ισχυρός συνεργάτης για τις εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στην αγορά της παραγωγικής και βιομηχανικής εκτύπωσης, η Konica
Minolta προσφέρει επιχειρηματικές συμβουλές,
τεχνολογία και λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας.

Μέσω του Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας (BIC) στο Λονδίνο και τεσσάρων εργαστηρίων Ε&Α στην Ευρώπη, η Konica Minolta
φέρνει την καινοτομία προς τα εμπρός, συνεργαζόμενη με τους πελάτες της καθώς και με
ακαδημαϊκούς, βιομηχανικούς και επιχειρηματικούς εταίρους. 

Το 2017 ήταν ο ηγέτης της αγοράς παραγωγικής εκτύπωσης για δέκατη συνεχή χρονιά στην
Ευρώπη, την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή
και την Αφρική (InfoSource). Το χαρτοφυλάκιο
των λύσεων και προϊόντων της, καλύπτει ελαφράς και μεσαίας παραγωγής καθώς και τις βιομηχανικές μηχανές εκτύπωσης.
Η Konica Minolta Επιχειρηματικές Λύσεις
Ελλάς Α.Ε. δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες
της να εισέλθουν στην ψηφιακή εποχή: με τη
μοναδική τεχνογνωσία απεικόνισης και τις δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων, η Konica
Minolta δημιουργεί σχετικές λύσεις για τους πελάτες της και επιλύει ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία.
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Email: info@konicaminolta.com.gr
Website: www.konicaminolta.com.gr
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
GREECE S.A., based in Metamorfosi, Greece,
is a subsidiary of Konica Minolta Business
Solutions Europe GmbH and it is provider of
high technology business solutions, office
printing, production and industrial printing, as
well as digitization and automation of business
processes.

Konica Minolta was awarded the prestigious
“Buyers Lab PaceSetter award for Smart
Workplace Vision” from Keypoint Intelligence
as the only vendor in its industry thanks to its
forward-looking vision of the future of work and
investment in innovative technology.



Through its Business Innovation Centre in
London and four R&D laboratories in Europe,
Konica Minolta brings innovation forward
by collaborating with its customers as well
as academic, industrial and entrepreneurial
partners. 

Being a strong partner for the production
and industrial printing market, Konica Minolta
offers business consulting, state-of-the-art
technology and software,
In 2017, Konica Minolta was the production
printing market leader for the tenth consecutive
year in Europe, Central Asia, the Middle East
and Africa (InfoSource). The hardware portfolio
covers light and mid production as well as
industrial printing machines.
Konica Minolta Business Solutions Greece
S.A. enables its customers to enter the digital
era: with unique imaging know-how and data
processing capabilities, Konica Minolta creates
relevant solutions for its customers and solves
issues facing society.
As a provider of comprehensive IT services,
Konica Minolta delivers consultancy and
services to optimise business processes with
workflow automation and implements solutions
in the field of IT infrastructure and IT security as
well as cloud environments.
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