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ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.
ΚΟΥΤΡΟΥΔΊΤΣΟΣ Χ.
Περίπτερο 103

Κρυστάλλη 20, 121 31, Περιστέρι
Τηλ.: 210 3302839 (4 γραμμές)
Fax: 210 3302040
Email: contact@diagramma.ink
Website: www.diagramma.com.gr
Οι Υπηρεσίες μας. Η πολύχρονη πείρα μας και
το υψηλό επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο των
εργαζομένων και της διοίκησης, σας διασφαλίζουν την άρτια εξυπηρέτηση και παράδοση. Εγγύηση, υψηλή ποιότητα και απόλυτη ικανοποίηση σε εύλογο κόστος, ακόμη και τις πιο απαιτητικές εργασίες σε στενά χρονικά όρια.

Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ «ΚΟΥΤΡΟΥΔΊΤΣΟΣ Χ. – ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» είναι μία από τις πιο καθετοποιημένες
μονάδες στην Ελλάδα στο χώρο των Γραφικών
Τεχνών. Ευέλικτη και διαρκώς αναπτυσσόμενη
επιχείρηση, με επίκεντρο τις σύγχρονες, απαιτητικές και καινοτόμες λύσεις παραγωγής εντύπων.



Ο Στόχος μας. Είναι η άριστη εξυπηρέτηση και
ικανοποίηση των πελατών μας, με απώτερο
σκοπό τη συνεχή βελτίωση, τόσο σε ζητήματα
ποιότητας, κόστους και χρόνου όσο και στην
επικοινωνία. Αυτό το επιτυγχάνουμε χάρη στον
σύγχρονο και άρτιο εξοπλισμό που διαθέτουμε,
καθώς και στο ειδικευμένο και με πολυετή πείρα ανθρώπινο δυναμικό.

Τα Προϊόντα μας. Δημιουργούμε από τα απαραίτητα σε κάθε επιχείρηση όπως Κάρτες, Φακέλους, κλπ., μέχρι και προσωποποιημένα έντυπα με μεταβλητά δεδομένα.
Πρόκληση για εμάς όμως, είναι να εξαντλούμε τις δυνατότητες του εξοπλισμού μας και να
δημιουργούμε συνδυασμούς παραγωγής πρωτότυπων και απαιτητικών προϊόντων, όπως λαμιναρίσματα με γκοφρέ, θερμοτυπίες, letterpress
κι ανάγλυφα Spot UV.

Ο Εξοπλισμός μας. Αποτελείται από μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, διασφαλίζοντας την
απρόσκοπτη περάτωση των παραγγελιών σας.
Ολοκληρωμένες λύσεις: από την Προεκτύπωση
(σχεδιασμό / παραλαβή / έλεγχο των αρχείων),
την Εκτύπωση με σεβασμό στα διεθνή πρότυπα
και προδιαγραφές, μέχρι την πιο πλήρη μονάδα
Αποπεράτωσης.

Είμαστε σίγουροι, ότι γνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρουμε, σε όλες τις
περιπτώσεις, η συνεργασία μαζί μας, θα αποτελέσει στα χέρια σας ένα πανίσχυρο εργαλείο.
Ακόμα κι αν πρόκειται για τις πιο απαιτητικές
εργασίες, υλοποιώντας ιδέες outside the box. 
Χρήστος Κουτρουδίτσος
Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών, ΜΑ

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
22 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
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KOUTROUDITSOS CH.
Stand 103

20, Kristalli str., 121 31, Peristeri
Tel.: 210 3302839 (4 lines)
Fax: 210 3302040
Email: contact@diagramma.ink
Website:www.diagramma.com.gr
Our Services, the deep experience we have and
the high scientific and technical level of our employees and management team, can ensure you
with top services and delivery. We can guarantee high quality and intimate satisfaction, at
reasonable cost, even for the most demanding
products in tight deadlines.

OUR COMPANY “KOUTROUDITSOS CH. - DIAGRAMMA S.A.” is one of the most complete vertical production units in Greece, in the Graphic
Arts industry. Flexible and growing business,
focusing on modern, demanding and innovative
solutions.


Our Goal is the best service and high satisfaction of our customers, aiming continuous improvement, both in terms of quality, cost, time
and communication. This achievement is due to
our modern and complete equipment, as well as
to the skilled and experienced personnel.

Our Products. Creating the essentials for every
company such as Business Cards, Envelopes,
etc., up to personalized prints with variable data.
However, the challenge for us, is to work
to the full extent of our equipment, producing combinations of innovative and demanding products, such as embossed duplexing, foil
blocking, letterpress and textured spot UV.

Our Equipment consists of state-of-the-art
machinery, ensuring the smooth completion
of your orders. All-in-one solutions: from
Preprint (file design / delivery / inspection),
Print with respect to international standards
and specifications, up to the most integrated
Completion Unit.

Being aware of the advantages we offer, we
are confident in any case, that working with us
will be a powerful tool in your hands. Even if we
refer to the most demanding jobs, implementing ideas outside the box. 
Christos Koutrouditsos
Graphic Arts Technician, MA

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