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Περίπτερο 320A

Ναυάρχου Νοταρά 3Γ - 14234 - Ν. Ιωνία, Αθήνα
Τηλ.: 2102754764
Email: info@novaware.gr
Website: www.novaware.gr
ΤΟ ΠΛΆΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ της Novaware
είναι προσανατολισμένο στις νέες τεχνολογίες
σε επαγγελματικά περιβάλλοντα και προσφέρει
ολοκληρωμένες λύσεις σε τομείς όπως:

Η Novaware απολαμβάνει τη συνεργασία με
καταξιωμένους διεθνώς κατασκευαστές στον
τομέα που δραστηριοποιείται και εργάζεται καθημερινά για να διευρύνει την τεχνογνωσία και
την αποτελεσματικότητά της. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να επιλεγούμε
από κάποιον ως συνεργάτες, είτε πρόκειται για
μια μικρή επιχείρηση -ακόμα και ερασιτέχνη- είτε
μια μεγάλη παραγωγική βιομηχανία και θέτουμε
αυτή τη σχέση ως απόλυτη προτεραιότητα.



Εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων
χάραξης, κοπής και εκτύπωσης τεχνολογίας
Laser, CNC και UV.
Διάθεση ειδικών αναλωσίμων και ανταλλακτικών που σχετίζονται με τα συστήματά μας,
άμεσα, διατηρώντας πάντα ικανά αποθέματα.

Η υψηλή και συνεχής εκπαίδευση, εξειδίκευση και η εμπειρία του προσωπικού μας, είναι η
βάση για να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες και προϊόντα και μας επιτρέπουν να
είμαστε αισιόδοξοι σ’ ένα περιβάλλον μεταβαλλόμενο συνεχώς. 

Τη διάθεση τεχνογνωσίας και υποστήριξη για
την έγκυρη αξιολόγηση εξοπλισμού και γενικότερα της επένδυσης που σχεδιάζεται, οποιασδήποτε κλίμακας.

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
22 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
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Novaware is oriented to new technologies
in business environments and offers integrated
solutions in areas such as:


Installation and support of engraving and cutting systems, Laser printing technology, UV etc.
Development of specialized applications and
web applications.
Disposal of specific consumables and spare
parts.
The high and continuous training, specialization and experience of our staff are the basis to
offer high quality products and services and allow us to be optimistic in a constantly changing
environment. 

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