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Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΦΙΣΑΙ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ με
διακριτικό τίτλο FISHEYE LTD δραστηριοποιείται από το 2012 στο φωτογραφικό χώρο. Την
εταιρεία μας απαρτίζουν καταξιωμένα στελέχη
με πολυετή εμπειρία και εκπαίδευση από μεγάλους οίκους του εξωτερικού όπως η Eastman
Kodak, Noritsu, Gretag και άλλες. Πρόσφατα η
εταιρεία μας επεκτάθηκε στο χώρο των γραφικών τεχνών, των εκτυπωτών γραφείου και γενικότερα της εκτύπωσης σε υλικά με την τεχνική
της θερμομεταφοράς.

Σε μας θα μπορέσετε να δείτε σε λειτουργία εκτυπωτές και πρέσσες θερμομεταφοράς,
εκτυπωτές 3D vacuum και κοπτικά μηχανήματα
βινυλίου και άλλων υλικών.



Το εξειδικευμένο τεχνικό μας τμήμα θα σας
εκπαιδεύσει στη χρήση όλων των μηχανημάτων θερμομεταφοράς και των τεχνικών για την
εκτύπωση στα διαφορετικά υλικά.
Σε μας θα βρείτε μηχανήματα των οίκων
SAWGRASS, SEFA, INSTA, GRAPHTEC, RIBBON
WRITER κ.α. και αναλώσιμα των οίκων CHROMALUXE, BESTSUB, UNISUB. 

Είμαστε επίσημοι μεταπωλητές των προϊόντων EPSON και διαθέτουμε εκπαιδευμένο
τεχνικό προσωπικό από την Epson και παρέχουμε υπηρεσίες ως επίσημο επισκευαστικό κέντρο για τους εκτυπωτές Epson Large Format
Printers και Drylab.
Η εταιρεία μας έχει βραβευθεί από την
Epson για δύο συνεχείς χρονιές ως Epson Pro
Graphics+ Partner GOLD 2017 και 2018.
Στον εκθεσιακό μας χώρο θα βρείτε μεγάλη
γκάμα των εκτυπωτικών λύσεων που προσφέρει
η Epson και θα μπορέσετε να δείτε τον τρόπο
λειτουργίας τους μαζί μας για να λύσουμε κάθε
απορία σας.
Το 2018 ξεκινήσαμε συνεργασία με την εταιρεία CHN PAPER LTD για τη διάθεση μηχανημάτων και υλικών θερμομεταφοράς. Διαθέτουμε μια
ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και μηχανημάτων για εκτύπωση σε υλικά θερμομεταφοράς.

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
22 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
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Tel.: +30 210 9020664
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FISHEYE LTD based in Peristeri, Athens
Greece is a commercial company since 2012.
Our employees have years of proven experience
in the photographic market working in the
past for major companies like Kodak Near East
and trained from Eastman Kodak, Noritsu
and Gretag. Recently our company extended
activities to graphic arts, office printing and
sublimation business.


We are official Epson sales partners and we
are also official service centers for Epson large
format printers and drylabs. Our company has
been awarded as an Epson GOLD partner for
the years 2017 and 2018. In our premises you
can find and work with most of Epson products
we sell and support.
In 2018 we established a new cooperation
with our partner CHN PAPER LTD in order to
sell and support sublimation products and
machines. You can visit us to see in operation
almost all machines we sell and support plus
all consumables for sublimation business. Our
engineers will be happy to train you on the use
of sublimation printing.
We represent major manufacturers like
SAWGRASS, SEFA, INSTA, GRAPHTEC, RIBBON
WRITER, CHROMALUXE, BESTSUB, UNISUB
and others. 

16th Graphic Arts & Visual Communication Exhibition
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