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Ο ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΏΝ ΕΛΛΆΔΟΣ (Σ.Ε.Μ.Ε.), ιδρύθηκε το 1977.
Η έδρα του βρίσκεται στην Αθήνα και έχει
μέλη σ’ όλη την Ελλάδα.

Στο νέο αυτό πλαίσιο, ο σύνδεσμος FESPA
HELLAS εισέρχεται σε μία νέα φάση σύγχρονης
λειτουργίας, διευρύνοντας το πεδίο των δραστηριοτήτων του εκτός από την μεταξοτυπία
και στους τομείς των ψηφιακών εκτυπώσεων
μεγάλου μεγέθους (large format printing) και
της εκτύπωσης του υφάσματος.



Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
και διακεκριμένο μέλος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Σωματείων Μεταξοτυπίας και Ψηφιακής Εκτύπωσης FESPA.

Βασικός σκοπός του Συνδέσμου, είναι να
ενημερώνει τα μέλη του για τις τεχνολογικές
εξελίξεις στον χώρο της μεταξοτυπίας και της
ψηφιακής εκτύπωσης, να ενθαρρύνει την περιβαλλοντική ευαισθησία, να ενημερώνει την
αγορά για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που
προσφέρει ο κλάδος και γενικά να προάγει τα
συμφέροντα των κλάδων που εκπροσωπεί. 

Το 2018, ο σύνδεσμος μετονομάστηκε σε
FESPA HELLAS.
Ο ΣΕΜΕ αναγνωρίστηκε από την FESPA ως
εκ των πλέον δραστήριων συνδέσμων σε διεθνές επίπεδο και γι’ αυτό κατέκτησε την επίσημη αναγνώριση ως FESPA HELLAS.

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

w w w.graphicaexpo.gr

print

label

pack

sign

2019
MEC ΠΑΙΑΝΊΑΣ

91

GRAPHICA
EΧPO
FESPA HELLAS
(FORMER HEL.SPA)
Stand 200

35, Agathodemonos str., 118 53, Athens, Greece
Tel.: 210 8145450
Email: member@seme.gr
Website: www.seme.gr



THE HELLENIC SCREEN PRINTING ASSOCIATION (HEL.SPA) was established in 1977. Its
headquarters are in Athens and has members
throughout Greece.

In this new context, FESPA HELLAS joins a
new phase of modern operation, expanding its
scope of activities beyond silk-screen printing,
to large format digital and textile printing.

It is also a member of the Chamber of Crafts
and a distinguished member of the Federation
of European Associations of Screen Printing
and Digital Printing FESPA.

The main purpose of the Association is to inform its members about the technological developments in the field of screen printing and digital
printing, encourage environmental sensitivity, inform the market about the services and products
offered by the industry, and generally promote
the interests of the fields it represents. 

In 2018, the association was renamed FESPA
HELLAS
SEME, has been recognized by FESPA as a
highly active association at an international level and has therefore gained official recognition
as FESPA HELLAS.

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