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ΣΤΗΝ XLG οι προσπάθειες τείνουν αποκλειστικά στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη χρηστική
αξία των υλικών και στην παροχή λύσεων σε
όποια λειτουργικά θέματα και αν προκύψουν.



Ανταποκρινόμαστε στις δικές σας απαιτήσεις, κατασκευάζοντας χώρους και εικόνες που
επικοινωνούν, δημιουργώντας ένα άριστο αποτέλεσμα.

We respond to all of your requirements, and
construct business spaces and images which
communicate ideas to create an excellent result. Every new idea is for us a pleasant challenge which we will fully support. We always
ensure that every project , large or small, will be
special. This makes us the perfect ally in all of
your business efforts.

AT XLG efforts are aimed exclusively at the
production of high quality products. We place
great emphasis on the quality of the materials
and the provision of solutions for any operational issues that may arise.

Κάθε νέα ιδέα, είναι για εμας μια ευχάριστη
πρόκληση και μας βρίσκει υποστηρικτές. Πάντα
επιδιώκουμε το κάθε project, μικρό ή μεγάλο,
να είναι ξεχωριστό. Αυτά μας καθιστούν τον τέλειο σύμμαχο στις δικές σας προσπάθειες.

Through an organized production department with experienced personnel and the latest
technology equipment, we are able to meet the
most demanding project that is awarded to us,
providing solutions and offering the soundest
direction for the job, based on top quality materials a t the lowest possible cost. 

Μέσα από ένα οργανωμένο τμήμα παραγωγής με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, έχουμε την δυνατότητα
να καλύψουμε και το πιο απαιτητικό project που
θα μας ανατεθεί, δίνοντας λύσεις και προτείνοντας τη σωστότερη κατεύθυνση για την εργασία, με γνώμονα την κορυφαία ποιότητα στο
χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
22 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
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