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ΚΕΝΤΡΙΚΟ:
Γωνία Περιφ/κής οδού Καλοχωρίου-Θεσσαλονίκης
ΤΚ 57009 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ.: 2310753551-3 Φαξ: 2310753554
email: sales@zampouris.gr, info@zampouris.gr
website: www.zampouris.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
58ο Χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας,
ΤΚ 32009 Σχηματάρι
Τηλ.: 2262056239 Φαξ: 2262031395
email: infoath@zampouris.gr

Η ΕΤΑΙΡΊΑ ΖΑΜΠΟΎΡΗΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, και στο χώρο των ψηφιακών εκτυπώσεων. Η έδρα της είναι στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης σε ιδιόκτητο χώρο 23.000τ.μ.
και διατηρεί υποκατάστημα στο Σχηματάρι
Βοιωτίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο 21.000 τ.μ. με
κτιριακές εγκαταστάσεις 4.000τ.μ. Ξεκίνησε
ως ατομική επιχείρηση το 1979 με ιδρυτή τον κ.
Αλέξανδρο Ζαμπούρη και από το 2001 λειτουργεί με την σημερινή της μορφή ως Ανώνυμη
Εταιρία. Η επιχείρηση απασχολεί εξειδικευμένο
προσωπικό 60 ατόμων.

πλέον εξειδικευμένων ανθρώπων με συμπληρωματικά γνωστικά υπόβαθρα, δεξιότητες και
εμπειρίες που συνθέτουν ένα εξαιρετικό μείγμα
επαγγελματιών ικανό να φέρει εις πέρας τις πιο
απαιτητικές εργασίες. Κορυφαίο μηχανολογικό
εξοπλισμό ψηφιακής εκτύπωσης, και εξοπλισμό
επεξεργασίας, σε UV, LATEX, SOLVENT όπως η
παγκοσμίου φήμης Hewllet Packard, Reggianni,
Seiko και άλλων με εγγυημένη αποδοτικότητα,
προσανατολισμένη πάντα, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή σχέση τιμής-ποιότητας και το
μεγαλύτερο προσδοκώμενο όφελος για τους
επαγγελματίες συνεργάτες μας.



Η εταιρία με τα προϊόντα που παράγει και
εμπορεύεται, και τις υπηρεσίες που παρέχει
αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση στον τομέα
των ψηφιακών εκτυπώσεων. Το εξειδικευμένο προσωπικό της μπορεί να προσφέρει άμεσα λύσεις ακόμα στις πιο απαιτητικές ανάγκες
της σύγχρονης αγοράς. Η ψηφιακή εκτύπωση
μεγάλου μεγέθους Large Format έχει καταστήσει την εταιρία μας απαραίτητο συνεργάτη των
επαγγελματιών γραφικών τεχνών προσφέροντας άμεσες λύσεις με μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα και τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς κατάλληλο για εφαρμογές σε πανί,
μουσαμά, βινύλιο, καμβά, πολυπροπυλένιο κ.α.
ειδικά υλικά.

Η παραγωγική δυναμικότητα της Ζαμπούρης Α.Ε. μπορεί να υπερ-καλύψει τις ανάγκες
των πελατών-συνεργατών της, στο σύνολο της
ελληνικής επικράτειας, με ταχύτητα και αξιοπιστία.
Επικοινωνήστε μαζί μας, σήμερα κιόλας, για
να δούμε πώς και με πιο τρόπο μπορούμε να
αξιοποιήσουμε τη πολύχρονη εμπειρία που διαθέτουμε για το δικό σας επιχειρηματικό όφελος.
Είμαστε εδώ, για εσάς. 

Το τμήμα ψηφιακών εκτυπώσεων δημιουργήθηκε το 2001 με σκοπό να συμβάλει στην καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας της
επιχείρησης. Διαθέτει πολυσχιδή ομάδα 30 και

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

w w w.graphicaexpo.gr

print

label

pack

sign

2019
MEC ΠΑΙΑΝΊΑΣ

87

GRAPHICA
EΧPO
ZAMPOURIS SA
Stand 226-227

HEADQUARTERS
Corner of Peripheral Road Kalochori
PC 57009 Thessaloniki
TEL. 2310753551-3 FAX. 2310753554
email: sales@zampouris.gr, web: www.zampouris.gr

BRANCH OFFICE
58th klm National Road Athens – Lamia
PC 32009 Schimatari
Tel.: 2262056239 Fax. 2262031395
email: infoath@zampouris.gr, web: www.zampouris.gr

ZAMBOURIS SA operates, among others
business, in the sector of digital printing. Its
headquarters are in Kalochori, Thessaloniki, in
privately owned premises of 23.000m² and has
branch office in Schimatari, Viotia, in a privately
owned plot of 21.000m² with 4.000 sq.m office
space. Started as a private company in 1979 by
the founder Mr. Alexandros Zambouris has been
operating since 2001 under the current form as
a Societe Anonyme. The company employs staff
of 60 highly qualified people.

Top-of-the-line digital printing and processing equipment for UV, LATEX, SOLVENT such
as world-renowned HewlletPackard, Reggianni,
Seiko and others with guaranteed efficiency, always geared to the best price-quality ratio offering the highest expected benefit for our clients-partners.

Our range of products and services that we
produce and trade has made us a complete onestop solution in the field of digital printing. Our
specialized staff can provide immediate solutions even to the most demanding needs of the
modern market. Large Format Digital Printing
has made our company a necessary partner for
graphic arts professionals offering instant solutions with high production capacity and stateof-the-art technological equipment suitable for
cloth, tarpaulin, vinyl, canvas, polypropylene applications and other special materials.

Contact us, today, to see how we can take advantage of our 20+ years of experience for your
own business benefit.



Production capacity of Zambouris SA can
overcome the needs of our customer-partners,
all over Greece, with speed and reliability.

We are here, for you. 

The digital printing department was created
in 2001 to help streamline the company’s production process. It has a multidisciplinary team
of more than 30 highly specialized people with
complementary backgrounds, skills and experiences that make up an excellent mix of professionals capable of carrying out the most demanding tasks.
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