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Η KARTOMANIA.GR δραστηριοποιείται στο χώρο
των γραφικών τεχνών από το 2003, απευθυνόμενη
αποκλειστικά σε γραφίστες και επαγγελματίες του
χώρου των γραφικών τεχνών.



Οι βασικές αρχές της εταιρείας ήταν, και εξακολουθούν να είναι, ο συνδυασμός της βέλτιστης ποιότητας εκτύπωσης, της συνέπειας στους χρόνους
παράδοσης και των ανταγωνιστικών τιμών της.

Our fundamental principles have always
been to ensure customer satisfaction with consistency in delivery times and the provision of
an optimal printing result at affordable prices.

Έχοντας ως κύριο αντικείμενο την εκτύπωση
επαγγελματικών καρτών, καταφέραμε να εξελίξουμε το προϊόν και βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση
να σας παρουσιάσουμε μια πλούσια γκάμα από κάρτες λαμιναριστές, κάρτες με τοπικό UV, με πίκμανση, αναγλυφοτυπία (γκοφρέ), θερμοτυπία, βαμμένο
σόκορο, κάρτες με διάφορα καλούπια, κάρτες με
letterpress όπως και κάρτες σε ειδικά χαρτιά.
Εκτός από τις επαγγελματικές κάρτες, αναλαμβάνουμε την εκτύπωση και πολλών άλλων προϊόντων όπως έντυπα, αυτοκόλλητα, επιστολόχαρτα,
φακέλους, folders, μπλοκ, σουπλά κ.ά.

Having as a main objective the printing of
business cards we managed to improve the
product and we are pleased to present you a
wide range of duplex cards, folded cards, embossed cards, cards with painted edges, with
spot UV, with hot foil, with die cut, cards with
letterpress & cards in special papers.

Σήμερα, μετά από δεκαπέντε χρόνια στο χώρο
της εκτύπωσης, παρακολουθώντας λεπτομερώς τις
εξελίξεις της ταχέως μεταβαλλόμενης αγοράς και
σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό που απαρτίζει την εταιρεία και αναβαθμίζει
διαρκώς την τεχνογνωσία και τον τεχνολογικό εξοπλισμό του, έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε πως
διατηρούμε σε υψηλά επίπεδα την ποιότητα της
εκτύπωσης, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα σε
κάθε επαγγελματία να ενισχύσει το προφίλ του στη
σύγχρονη απαιτητική αγορά. 

KARTOMANIA.GR, which has been operating
in the sector of graphic arts since 2003, is addressing exclusively to graphic designers and
graphics professionals.

Other than business cards, we demonstrate
a high-quality printing work in many other different products such as flyers, stickers, letterheads, envelopes, folders, notepads, paper
placemats, etc.
Now, after fifteen years of presence in the
Print Market and following closely the developments in the fast-changing marketplace we
have every reason to believe we keep our printing quality at high levels, boosting each customer’s business profile in combination with our
specialized personnel which utilizes the latest
and most technologically advanced equipment
available in high-end printing processes. 
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