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GREEN OFFICE HELLAS L.P.
Ι & Γ ΠΑΠΑΣ Ε.Ε
Περίπτερο 109

Αγίας Τριάδος & Διοικητηρίου 3, Πτολεμαΐδα 50200
Τηλ.: 2463021238
Fax: 2463055316
Email: papas003@yahoo.gr
Website: www.copyservice.gr
Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΠΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ λειτουργεί
από το 1994 σαν ατομική με ιδιότητες εγκατάστασης και αποθήκες . Με εμπειρία 24 και πλέον
χρόνων προσφέρει στις λύσεις αυτοματισμού
γραφείου-σχολείων-φωτοαντιγραφικών-κέντρων-τυπογραφείων σε εκτυπωτικά καθώς και
μετεκτυπτωτικά περιφερειακά μηχανήματα, είναι από τις πλέον γνωστές στον χώρο.

Έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργατών με
DILERS έτσι ώστε να μπορεί να δίνει λύσεις και
στον πιο απομακρυσμένο πελάτη.



Στην έδρα της εταιρίας λειτουργεί μόνιμη
έκθεση με όλους τους τύπους μηχανημάτων σε
πλήρη λειτουργία για ενημέρωση και επίδειξη. 

Από τον Οκτώβριο 2018 η Εταιρία λειτούργει
με τα νέα στοιχεία GREEN OFFICE HELLAS L.P.
Με την ίδια δυναμικότητα, με εισαγωγές μηχανήμάτων από Ευρώπη & Ασία.

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
22 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
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Agias Triados & Dioikitrioy 3, Ptolemaida 50200
Tel.: +30 2463021238
Fax: +30 2463055316
Email: papas003@yahoo.gr
Website: www.copyservice.gr
THE COMPANY PAPAS G. IOANNIS has been
operating since 1994 as an individual with installation properties and stores. With over 24
years of experience, offers automation solutions
schools-copy center-print for profit and finishing machines are among the best known in the
area.
From October 2018 the Company operates with
the new name GREEN OFFICE HELLAS L.P. With
the same capacity, with imports of machinery
from Europe and Asia.

The Company has developed a network of
partners with DILERS so that can provide solutions to the most remote customer.



The company’s headquarters operates a permanent exhibition with all types of machines in
full operation for information and demonstration. 

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