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Ο εξοπλισμός μας περιλαμβάνει εκτυπωτικά
1 Rolland 604 τετράχρωμη 70χ100
1 Τετράχρωμη 70χ100 ROLLAND R704,
1 δίχρωμη 50χ70 rolland 202
1 2χρωμο GTO 52 , 1 μονόχρωμο GTO 52
2 Επίπεδα 50χ70 Heidelberg
1 όρθιο 35χ25 Heidelberg
CTP 70X100 Heidelberg

Η ΕΤΑΙΡΊΑ PRINT PACK ιδρύθηκε το 2013.
Είναι μια κάθετη εκτυπωτική εταιρία που
δραστηριοποιείτε στον χώρο των γραφικών τεχνών δίνοντας στους πελάτες τις ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη του επαγγελματία
των γραφικών τεχνών.



Έχοντας σύγχρονο εξοπλισμό στον τομέα τις
εκτύπωσης, αλλά και τις βιβλιοδεσίας έχει την
δυνατότητα να παράγει κάθε είδους εργασία.
Η φιλοσοφία τις εταιρίας μας είναι ότι καμιά
εργασία δεν είναι μικρή, αλλά και καμιά εργασία δεν είναι αρκετά μεγάλη για να μην μπορούμε να τις διεκπεραιώσουμε.

Και βιβλιοδετικά
ΜΒΟ 16σελίδων
STAHL 16σελίδων
SΗΟEI, 32 σελίδες
2 καρφίτσες Muller Martini
3 κοπτικές
Heidelberg επίπεδη μορφοκοπτική 50x70

Τόσο η διεύθυνση όσο και το προσωπικό
έχουμε την εμπειρία να αναλύουμε και να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες και τους στόχους σας.
Έτσι σας παρέχουμε τις ιδανικές προτάσεις,
πάντα σε λογικό κόστος και σύντομο χρονικό διάστημα. Ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα
της PRINTPACK είναι ο σύγχρονος εξοπλισμός
και η καθετοποιημένη παραγωγή. Αυτά τα δύο
στοιχεία βοηθούν στο συνεχή έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας από τη διεύθυνση της
εταιρίας, έτσι ώστε να σας παρέχουμε εκτυπώσεις με ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ &
ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ!

Έτσι η γκάμα των προϊόντων είναι μεγάλη. Κάρτες, έντυπα, φάκελα, επιστολόχαρτα, μπλοκ,
περιοδικά, βιβλία, εφημερίδες, χάρτες, καθώς
και οποιαδήποτε άλλη εργασία.
Σας περιμένουμε για να σας δώσουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. 

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

w w w.graphicaexpo.gr

print

label

pack

sign

2019
MEC ΠΑΙΑΝΊΑΣ

155

GRAPHICA
EΧPO
PRINT PACK
Stand 402

15, Melampodos str., Athens
Τel.-Fax: 0030 215 5250110
Email: printpackgr@gmail.com
Website: www.printpackepe.gr
The company PRINT PACK was founded in
2013.


Another great advantage of PRINTPACK is
modern equipment and integrated production.
These two elements help the continuous control of the production process by the management of the company, so as to provide your
prints with SPEED CONSISTENCY, QUALITY &
LOW PRICES!

It is a vertical printing company that is active in the graphic arts giving customers integrated solutions for every need of professional graphics technology. Providing modern
equipment in the printing and the binding is
able produce all kinds of work. The philosophy
of our company is that no job is too small, and
no work is not large enough to not be able to
carry through.

So the range of products includes large
cards, forms, envelopes, letterheads, blocks,
magazines, books, newspapers, maps, and any
other work.

The Managing Director, and all the staff have
the experience to analyze and understand the
needs and goals. So we provide the ideal suggestions, always at a reasonable cost and short
time.

We are waiting for you to give you the solutions you need. 

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