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Θωμά Τριάντη 30, 173 42, Αγ. Δημήτριος
Tηλ.: 210.99.69.891
Email: contact@graphicarts.gr
Website: www.graphicarts.gr
Συμβάλετε και εσείς στην προσπάθειά μας για
την ενημέρωση του χώρου στέλνοντάς μας
προς δημοσίευση νέα, άρθρα, απόψεις και δελτία τύπου.

Η ΈΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
αποτελεί τον πληρέστερο επαγγελματικό οδηγό του κλάδου των Γραφικών Τεχνών στην Ελλάδα και ένα πολύτιμο εργαλείο για επαγγελματίες του κλάδου και µη.
Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1987.


Επιπλέον με εργαλείο τη βάση δεδομένων του,
την οποία επί 20 χρόνια, διευρύνει και επιβεβαιώνει συνεχώς, δημιούργησε την υπηρεσία
e-mail marketing και παρέχει τη δυνατότητα
αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail,
Newsletter, Company profiles κλπ) εντός και
εκτός κλάδου σε 8.500 και 40.000 ηλεκτρονικές διευθύνσεις αντίστοιχα, γρήγορα, αποτελεσματικά, με χαμηλό κόστος και μετρήσιμα αποτελέσματα. 

Στο ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ του περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που προσφέρουν μηχανήματα, υλικά, χαρτί και υπηρεσίες στους
παραγωγούς του χώρου, καθώς επίσης και οι
επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την παραγωγή στον κλάδο των Γραφικών Τεχνών (προεκτύπωση, εκτύπωση, επεξεργασία, συσκευασία, εκδόσεις, διαφημίσεις, σωματεία, σχολές,
επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, φωτοτυπικά
κέντρα, ηλεκτρονικές εκδόσεις, multimedia
εφαρμογές, υπηρεσίες Διαδικτύου).
Στο ενημερωμένο του portal www.graphicarts.
gr, παρέχονται πληροφορίες για τον κλάδο,
ενημερώσεις, ανακοινώσεις, άρθρα, αγγελίες,
διακηρύξεις διαγωνισμών, σεμινάρια - συνέδρια, παρουσιάσεις εταιρειών. Το portal δίνει
στους χρήστες τη δυνατότητα να βρουν τις
απαραίτητες πληροφορίες εύκολα, γρήγορα,
ομαδοποιημένα και ταξινομημένα.

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
22 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
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30th Thoma Trianti str., 172 34, Agios Dimitrios
Athens, Greece
T: 0030 210-99.69.891
Email: contact@graphicarts.gr
Website: www.graphicarts.gr
You can also contribute in our effort to update the site by sending us notice news, articles,
opinions and press releases.
Moreover, the “BOOK of GRAPHIC ARTS”
created the e-mail marketing service, a direct
way of communication between 50.000 companies inside and outside the graphic arts industry
all over Greece fast, effective, with low cost and
countable results. 

THE PUBLICATION OF THE BOOK OF GRAPHIC ARTS is the most comprehensive guide for
the Graphic Arts sector in Greece and a valuable tool for professionals and non-professionals
with an interest in graphic arts industry.
First published in 1987.


BOOK OF GRAPHIC ARTS includes companies offering machinery, materials, paper and
services to producers and the companies involved in the production sector of Graphic Arts
(pre-press, printing, processing, packaging,
publishing, advertising, associations, schools,
inscriptions, digital printing, photocopying
centers, electronic publications, multimedia applications, internet services).
The updated portal www.graphicarts.gr
provides information about the industry, updates, announcements, articles, yellow pages, tender notices, seminars – conferences,
company presentations. The Information Portal of the Graphic Arts, complementary to the
“Book” gives the user the opportunity to find
necessary information easy, quickly, grouped
and classified.

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