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2. Το Folding Odyssey περιέχει πάνω από
σαράντα πιθανά διπλώματα που μπορείς να
χρησιμοποιήσεις ανάλογα με τις ανάγκες μια
δουλειάς, από ένα απλό δίπτυχο μέχρι τα πιο
απίθανα διπλώματα πολυσέλιδων εντύπων για
να εμπνευστείς και να προτείνεις στον πελάτη
σου κάτι ξεχωριστό.

TO PRINT ODYSSEY είναι το απόλυτο Printing
Survival Kit, ένα πολυσύνθετο καινοτόμο εργαλείο απαραίτητο σε κάθε γραφίστα και επαγγελματία των γραφικών τεχνών. Αποτελείται
από τέσσερα μέρη, τα οποία έχουν σκοπό να
διευκολύνουν τη δημιουργική καθημερινότητα του γραφίστα και του δίνουν τη δυνατότητα
να δειγματίζει στο πελάτη του όλες τις πιθανές
επιλογές που του δίνει η σύγχρονη τυπογραφία.



3. Το Special Finishing Odyssey παρουσιάζει με δείγματα όλες τις δυνατές Μετεκτυπωτικές Εργασίες των Γραφικών Τεχνών όπως
embossing, debossing, foil printing, spot UV και
άλλες πολλές καθώς και τους πιθανούς συνδυασμούς αυτών, πάνω από 40 στο σύνολο τους.

1. Το Size Odyssey αποτελείται από όλα τα
πιθανά σχήματα εντύπων που βγαίνουν χωρίς
φύρα από τα σχήματα του εμπορίου 61x86 και
70x100 και χωρίζεται σε δύο πολυτελείς συσκευασίες. Μπορείς να τα πιάσεις, να τα δειγματίσεις και να επιλέξεις αυτό που θέλεις. Γιατί να περιορίζεις τον πελάτη σου στα κλασικά
μεγέθη Α4,Α5,Α6 ενώ μπορείς να εκφραστείς
καλλιτεχνικά σε πάνω από 70 διαφορετικά σχήματα;

4. Στο Binding Odyssey θα βρεις δείγματα
από όλες τις δυνατές βιβλιοδεσίες και δειγματολόγια των βασικών χαρτιών του εμπορίου.
Στόχος μας είναι το Print Odyssey να παίξει
σημαντικό ρόλο στην καθημερινή επικοινωνία
σας με τον πελάτη και να την κάνει όσο ευκολότερη γίνεται. 

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
22 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
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2. The Folding Odyssey contains over 40
possible folding options from which you can be
inspired or showcase to your potential customer.

PRINT ODYSSEY is the ultimate Printing Survival Kit, an innovative tool designed to make
the graphic designers every day life easier. It
consists of four parts, every part unique in its
own way. The main purpose of the Print Odyssey is to give you the ability to show your clients
every possible option modern Printing industry
offers you. What it contains ?


3. The Special Finishing Odyssey contains
samples of all possible finishing techniques that
modern printing industry offers like embossing,
debossing, foil printing, spot UV, etc. It also
contains variant combinations of them, over 40
in total.

1. The Size Odyssey consists of all the possible sizes that can be printed on 61x86 and
70x100 paper sheets without paper wastage,
divided into two luxury packages. why restrict
your customer in 10 specific paper sizes when
you can express yourself artistically in over 70
different sizes ?

4. The Binding Odyssey contains binding
methods. There are many ways of combining
multiple pages into a single finished piece, we
showcase the most popular. Not sure which paper is best for your project, it also contains paper samples.
Our goal is for the Print Odyssey to play an
important role in your daily communication with
the customer and make it as easy as possible. 

16th Graphic Arts & Visual Communication Exhibition
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