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ΜΑΝΙΝΙ
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΠΕ
Περίπτερο 424

Ηρακλείου 23
14569 Άνοιξη, Αττική
Τηλ.: 210-8137718
Email: info@manini.gr
Website: www.manini.gr
Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΑΝΙΝΙ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Μ.
ΜΕΠΕ ιδρύθηκε το 2009 και ειδικεύεται κυρίως στην εισαγωγή και διανομή αναλωσίμων
για εκτυπώσεις μεγάλου πλάτους καθώς και
αναλωσίμων διαφήμισης, μηχανήματα πλαστικοποίησης (μεγάλου πλάτους και μίας όψης),
κοπτικές μηχανές, trimmers, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Το πελατολόγιο μας προέρχεται από τους
τομείς των εταιρειών διαφήμισης, σχεδιαστές
γραφικών, εκδοτικοί οίκοι, τυπογραφεία, φωτοτυπεία, καθώς και υπηρεσίες του δημοσίου
τομέα.



Σκοπός μας είναι να παρέχουμε πάντα τις
καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες μας με τελικό στόχο την απόλυτη ικανοποίησή τους. 

Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας, με εκπαιδευμένο και διαρκώς ενημερωμένο
προσωπικό, και με την συνεχόμενη αναβάθμιση
στην γκάμα των προϊόντων μας και την υποστήριξη και εμπιστοσύνη από το πελατολόγιό μας,
αναπτυχθήκαμε σύντομα, παρέχοντας ολοκληρωμένες και άριστες λύσεις για όλες τις ανάγκες των πελατών μας.

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
22 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
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MANINI SUPPLIES LTD.
PAPER AND MACHINERY TRADE
Stand 424

23, Irakliou Street
GR14569 Anixi Athens
Tel.: 0030-210-8137718
Email: info@manini.gr
Website: www.manini.gr
MANINI SUPPLIES LTD. was founded in 2009
and mainly specializes in the import and distribution of large format printing and advertising
consumables, laminating machines (wide format and one side lamination), trimmers, guillotines, granting technical support by our skilled
professionals.

Our customers come from the domain of advertising companies, graphic designers, newspapers, printing houses, as well as from the
public sector.



We always aim at the best service for our
customers’ satisfaction. 

Following up the technological development,
with fully trained and always up-to-date members, by the continuous upgrade of its range
of products and the support and entrustment
from its customers, we have quickly reached
high growth, providing complete and optimum
solutions.

16th Graphic Arts & Visual Communication Exhibition
2 2 - 24 FE B RUARY
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