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 Η DISPLAYMEDIA ασχολείται πάνω απο 10 
χρόνια, με την εισαγωγή, εμπορία & υποστήρι-
ξη, δοκιμασμένων υλικών ψηφιακής εκτύπωσης 
σε ρολά και σε επίπεδα υλικά, όπως art foam, 
όλων των κατηγοριών, για solvent, latex UV & eco 
solvent μεγάλου μεγέθου εκτυπωτές. Παράλλη-
λα εμπορευόμαστε συστημάτα προβολής και 
εκθεσιακά σταντ υψηλής ποιότητας μέσω του 
www.displaystand.gr.

Είμαστε αντιπρόσωποι των ευρωπαϊκών εται-
ρειών Decal, Multi-fix, που μας προμηθεύουν 
ποιοτικά αυτοκόλλητα, καθώς και των οίκων 
X-Films, & Grafityp, με κοπτικά χρωματιστά αυ-
τοκόλλητα, σε λογικές τιμές. 

Σε μια νεα συνεργασία, αντιπροσωπεύου-
με αποκλειστικά, την αμερικάνικη GENERAL 
FORMULATIONS, σε πολυμερικά και άλλα ειδικά 
αυτοκόλλητα για αυτοκίνητα, μηχανές, σκάφη 
καθώς και για δύσκολες επιφάνειες.

Αντιπροσωπεύουμε επίσης την ισπανική 
Arplen & σε καμβάδες, πολυεστερικά και αυτο-
κόλλητα υφάσματα.

Διαθετουμε μελάνια Αurora eco solvent 
καθώς και της Αμερικάνικης STS, eco & mild 
solvent, sublimation, latex και UV, για εκτυπωτές 
Large format.

Διαθέτουμε επίσης συστηματα bulk και ανταλ-
λακτικά για τους περισσότερους εκτυπωτές της 
αγοράς (Roland, Mutoh, Mimaki, Hp, Seiko κ.α).

Εισάγουμε και υποστηρίζουμε τους ιταλικούς 
πλαστικοποιητές ΧLAM, πρέσσες και υλικά θερ-
μομεταφοράς καθώς & μεταχειρισμένους αξιό-
πιστους εκτυπωτές, προσφέροντας ολοκληρω-
μένες λύσεις. 

Παρέχουμε χρήσιμα εργαλεία όπως: μηχανές 
τρουκς, πλαστικά & μεταλλικά τρουκς, & άλλα 
βοηθητικά μικροεργαλεία. 

Η displaystand.gr αποτελεί βασικό κλάδο της 
Displaymedia, και ασχολείται εξειδικευμένα, με 
πτυσσόμενα συστήματα κατάλληλα, για εκθέ-
σεις, συνέδρια, ημερίδες, αλλά και για προω-
θητικές ενέργειες, διαφημιστικές καμπάνιες και 
κάθε άλλου είδους προβολή.

Roll up, Αναλόγια, Εντυποθήκες, Αράχνες, 
Πλαίσια Εικονων, Προωθητικά & Εκθεσιακά Τρα-
πέζια, Προωθητικά & Αυτοστήρικτα Banner, Φω-
τεινά Πλαίσια, Frameless, Σταντ εξωτερικού χώ-
ρου, Κυματιστά Μπάνερ, είναι μερικές μόνο από 
τις κατηγορίες των προϊόντων που διαθέτουμε.

Συνεχώς εμπλουτίζουμε τη γκάμα των συστη-
μάτων προβολής και επεκτείνουμε το στοκ μας, 
για να μπορούμε να προσφέρουμε μεγαλύτερη 
ποικιλία καθώς και ετοιμοπαράδοτα σταντ.

Συνεχίζουμε και το 2019, με στόχο να προσφέ-
ρουμε ακόμα καλύτερα προϊόντα , υπηρεσίες και 
υποστήριξη μετά την πώληση, για μια επωφελη 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. 

Σουλίου 46, Άγιος Δημήτριος, Αθήνα, 173 42  
Tηλ.: 210 9946896-8, 210 9931470 - Fax: 210 9931445  
Email: sales@displaymedia.gr • sales@displaystand.gr
Website: www.displaymedia.gr • www.displaystand.gr
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 DISPLAYMEDIA specializes over 10 years, in 
importing and selling high quality and tested 
inkjet media for solvent, latex, UV and eco sol-
vent printers: like adhesive vinyls, vinyl banners, 
pp paper, one way vision, canvas, wall papers, 
magnets, art foam, eco display boards etc, as 
well as selling display stands through www.dis-
playstand.gr.

We supply inks for eco solvent, solvent, latex, 
sublimation and UV machines, in co operation 
with Aurora and STS-made in USA INKS- for 
which we are official representatives in Greece. 
We also provide spare parts and bulk ink sys-
tems for most eco solvent printers (Roland, Mu-
toh, Mimaki, Hp, Seiko etc).

We are distributors of European companies 
Multi-fix and Decal, in adhesive vinyls for digi-
tal printing as well as of X-flims and Grafityp in 
color cutting vinyls.

Αs new exclusive co operation, we represent 
the USA company GENERAL FORMULATIONS, 
in polymeric and other special adhesive vinyls 
for cars, motobikes, boats as well as on other 
difficult surfaces.

In addition we are dealers of Spanish Arplen 
in canvas, polyester and shelf adhesive textiles.

Displaymedia imports and supports the high 
quality XLAM laminators, press heat transfer ma-
chines plus media & used printers, offering our 
partners complete solutions.

Finally we offer useful tools for sign makers 
and digital printing professionals like eyelet ma-
chines, plastic and metallic eyelets and other 
smart tools.

Displaystand.gr  is a basic branch of Display-
media, and specializes in folding systems suita-
ble for exhibitions, conferences, meetings, pro-
motions, advertising campaigns or any other 
promotional purpose.

Roll ups, Banner Stands, brochure stands, 
Pop ups, Picture & poster frames, Promoter Ta-
bles, Display Banners, Outdoor Stands, Flying 
Banners, Frameless, Lightboxes are just some of 
vast range of products that we offer.

We always continue to broaden the range of 
display stands and we increase our stock in or-
der to be able to offer more variety and turnkey 
products.

We continue on 2019, with goal to offer even 
better products and after sales support wih mu-
tual benefit.   

46 Souliou Str, Agios Dimitrios
Tel.: +30.210.9946896-8, 210.9931470
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Email: sales@displaymedia.gr • sales@displaystand.gr
Website: www.displaymedia.gr • www.displaystand.gr

Stand 302

DISPLAYMEDIA - 
DISPLAYSTAND

http://www.displaystand.gr
http://www.displaystand.gr

