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Η ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΗΣ AGFA ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ξεκίνησε το 1969 και εδώ και 50 χρόνια δραστηριοποιείται στο χώρο των γραφικών τεχνών προσφέροντας καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις για όλους τους κλάδους της Εκτυπωτικής
βιομηχανίας:



Εμπορικές Εκτυπώσεις/Εφημερίδες/Συσκευασία:
Μηχανήματα προεκτύπωσης-CTP, εξειδικευμένα λογισμικά συστήματα workflow, web και
cloud λύσεις, πλήρη σειρά εκτυπωτικών πλακών,
φιλμ, ολοκληρωμένη γκάμα pressroom χημικών
– πιστοποιημένα από Fogra και Isega, καθώς και
το επίσημο service Agfa.

Vision: The Power of Print
Notwithstanding the digitization of our daily
lives, print continues to play a crucial role and
the power of print remains unequalled. Even
though it is and will be challenged in different
ways and to different degrees depending on
segment and region, print is here to stay and
will continue to evolve and grow in the future,
generating business opportunities.

NICE TO MEET YOU AGAIN…
Agfa Graphics, aspires to be, number one
supplier of pre-media solutions for commercial,
newspaper and packaging printing, as well as a
leading supplier of digital printing solutions for
both sign and display and industrial printing.

Sign & Display:
Ευέλικτους και άκρως παραγωγικούς LED UV inkjet εκτυπωτές μεγάλου μεγέθους, με επιλογές αυτοματισμών και φινιρίσματος, κοπτικά
τραπέζια για όλα τα υλικά, ολοκληρωμένη σειρά UV μελανιών και βερνικιών, υψηλής χρωστικότητας, ποιότητας και κατασκευής Agfa.
Εκτυπώσεις Ασφαλείας - Security Printing:
Εξειδικευμένες εφαρμογές σχεδιασμού
ασφάλειας με εργαλεία που εξασφαλίζουν την
αποφυγή παραχάραξης καθώς και τον εντοπισμών των μη γνήσιων εντύπων.
Στην Agfa κατανοούμε τις ανάγκες σας και
σας προτείνουμε την καλύτερη λύση μέσα από
την πλήρη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε,
τα οποία υποστηρίζονται με υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας.
Κωνσταντίνος Παπάνης
Διευθύνων Σύμβουλος Agfa – Gevaert ΑΕΒΕ 

Mission: We Embody Print
At Agfa Graphics, print is part of our DNA.
We live and breathe it. Relying on 150 years of
experience and a truly global footprint, we develop sustainable, cost-effective and integrated
solutions for the commercial, newspaper, packaging & labels, sign & display, industrial and security printing industries.
The ultimate aim? Creating value for our customers, enabling them to grow! 
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