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Η HELLAS DIGITAL ιδρύθηκε το 2001 ξεκινώντας ως ένα μικρό δημιουργικό γραφείο, με
την πάροδο των ετών η εταιρία εξελίχθηκε και
καθιερώθηκε στον χώρο των ψηφιακών εκτυπώσεων μεγάλου μήκους ως μια πολύ ισχυρή
παρουσία με όραμα να προσφέρουμε στους
πελάτες προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με
τις ανάγκες τους.

Είμαστε η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που
έφερε και καθιέρωσε μετά από πολλά χρόνια
ολοκληρωμένες κατασκευές από Re-board,
Xanita, Honeycomb, Beelite κλπ.



Η HELLAS DIGITAL παρουσιάζει στην Ελληνική αγορά τις πρωτοποριακές κατασκευές
οπτικής προβολής και επικοινωνίας από υλικά
Hard board papers με τα πλεονεκτήματά τους
που δεν συγκρίνονται με κανένα άλλο υλικό
όπως: απευθείας εκτύπωση, μεγάλη ανθεκτικότητα, εύκολη κατασκευή – συναρμολόγηση,
αποθήκευση σε ελάχιστο χώρο, εύκολη μεταφορά, χαμηλό κόστος μεταφοράς (λόγω βάρους) απεριόριστες δυνατότητες μορφοκοπής
σε ιδέες και εικαστικά κ.α.

Στόχος μας είναι μια σχέση απόλυτα δημιουργική με το μικρότερο δυνατό κόστος που
δρα αποκλειστικά προς όφελος του πελάτη
συνδυάζοντας την ποιότητα, την ταχύτητα και
την εξυπηρέτηση.
Ο άρτιος εξοπλισμός μας με την τελευταία
λέξη της τεχνολογίας σε εκτυπωτές μεγάλου μήκους με οικολογικά μελάνια HP Latex
Technology μας κατατάσσει πλέον στις ελάχιστες Ελληνικές εταιρίες με οικολογικό χαρακτήρα.

Η εμπειρία μας, η ποιότητα, το εξειδικευμένο
προσωπικό είναι αυτά που μας καθιέρωσαν στο
χώρο με το ομαδικό πνεύμα μαζί με το πάθος
για το αντικείμενό μας, πετυχαίνουμε νέους στόχους για να ικανοποιούμε τους πελάτες μας. 

Βλέποντας τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς την τελευταία 5 ετία επενδύσαμε σε εκτυπωτές απευθείας εκτύπωσης άκαμπτων υλικών
όπως : K-line, K-Mount, Forex PVC, Plexiglass,
πολυστερίνες, οντουλέ, χαρτόνι κλπ., και ιδιαίτερα στο κομμάτι της συσκευασίας και των ειδικών κατασκευών DISPLAY STAND με εξειδίκευση στα Hard board papers όπως τα : Re-board
Xanita, Honeycomb Paper board, Beelite κλπ.
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HELLAS DIGITAL was founded in 2001 as a
small creative office.

HELLAS DIGITAL presents in the Greek market the innovative optical projection and communication constructions made of Hard board
papers materials, with their advantages that are
not compared to any other material like: direct
printing, high durability, easy construction-assembling, saving storage, easy transportation,
low transportation cost (low weight), unlimited
possibilities of shaping into ideas and visuals
and more.



With the passing of years, the company has
evolved and established itself in the field of
large-format digital printing as a very powerful
presence with a vision to offer customers products and services according to their needs.
Our goal is a totally creative relationship with
the lowest possible cost that acts exclusively for
the benefit of the customer combining quality,
speed and service.

Our experience, quality, specialized staff are
the ones that established us in the field, the
team spirit together with the passion for our
object, we succeed in achieving new goals to
satisfy our customers. 

Our fine equipment with the latest technology in large-format printers with ecological inks
HP LATEX TECHNOLOGY, places us among the
few ecologically friendly Greek companies.
Viewing the trends and market needs over
the past 5 years, we have invested in direct
printing printers of rigid materials such as:
K-line, K-Mount, Forex PVC, Plexiglass, Polysterine, Ontoule, Cardboad etc. and particularly in
the field of packaging and special constructions
of DISPLAY STAND with specialization in Hard
board papers such as: Re-board Xanita, Honeycomb Paper Board, Beelite etc.
We are the first company in Greece that
brought and established after many years, completed constructions made of Re-board Xanita,
Honeycomb Paper Board, Beelite etc.
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