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JMSOLUTIONS
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΆΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Περίπτερο 425

Τεμπών 36, Άνω Γλυφάδα, Αθήνα, 16562
Παραδόσεις-παραλαβές
Χίου 82, Άνω Γλυφάδα, 16562, Αθήνα
Τηλ: +302109600702
Email: info@jmsolutions.gr
Website: www.jmsolutions.gr
Δίνοντας μεγάλη έμφαση στο κομμάτι του
AfterSalesSupport η JMSolutions ως εξουσιοδοτημένο servicecenter όλων των οίκων που
αντιπροσωπεύει, είναι σε θέση να παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στον χώρο
σας.

H ΕΤΑΙΡΕΊΑ JMSOLUTIONS ιδρύθηκε το 2006
με βασικό αντικείμενο το σχεδιασμό και την
υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων ψηφιακών
εκτυπώσεων.



Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του
ανθρωπίνου δυναμικού μας, σε συνδυασμό με
τις στρατηγικές συνεργασίες με καταξιωμένους οίκους του χώρου όπως οι: Canon, Roland,
Hahnemühle, PermaJet, Drytac,Triangle&HP
έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή προϊόντων
και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Τέλος, με στόχο την καλύτερη δυνατή ποιότητα εξυπηρέτησης σε όλο το δίκτυο συνεργατών αλλά και πελατών μας, και όραμα για το
μέλλον, δεσμευόμαστε για την συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξή μας με τον ίδιο ζήλο και πάθος
της πρώτης ημέρας. 

Με εξειδίκευση σε τεχνολογίες εκτύπωσης
Outdoor&Signmarket όπως UV&ECO -SOLVENT,
αλλά και GIS, CAD, GraphicArts, Photo& Αναπαραγωγής έργων Τέχνης με μεγάλη ποικιλία σε
υλικά και μέσα εκτύπωσης, η JMSolutions διακρίνεται στον κλάδο της.
Με αρκετά χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση
τόσο των μηχανημάτων εκτύπωσης αλλά και
των αναλωσίμων - ανταλλακτικών τους, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις βέλτιστες δυνατές λύσεις καλύπτοντας κάθε πιθανή ανάγκη
ως ο πιο έμπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης σας στην αναβάθμιση και εξέλιξη της επιχείρισης ή του homeoffice σας.

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
22 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
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36, Tempon str., Ano Glyfada, Athens 16562
Delivery address: Chiou 82
Ano Glyfada, 16562, Athens
Tel: +302109600702
Email: info@jmsolutions.gr
Website: www.jmsolutions.gr
Emphasizing in the After Sales Support,
JM Solutions as an accredited service center
of every represented trade house can provide
technical support and user training on site.

JM SOLUTIONS was founded in 2006 with
planing and implementing integrated printing
solutions being our main objective.


The ongoing training and constant updating of our personel, combined with the stratigic partnerships with established houses of
the trade such us: Canon, Roland, Hahnemühle,
PermaJet, Drytac, Triangle & HP, result in the
provision of high quality product and servises.
Expertising in Outdoor & Sign market such as
UV & Eco-Solvent, also GIS, CAD, Graphic Arts,
Photo and Fine Art reproduction with a vast variety of printing material and media, JM Solutions stands out in the field.

Aiming at the highest service quality throughout our entire partner and customer network,
and with vision for the future, we are commited
in our continuous improvement and evolution,
having the same passion as day one. 

Having years of experience in managing
printing machines, supplies & spare parts, we
are able to provide the best solutions regarding
your every possible need, as your most trusted
and effective partner for your business or home
office growth and upgrade.

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