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Η PRINTFAIR, ΕΝΗΛΙΚΙΏΝΕΤΑΙ, ωριμάζει &
εξελίσσεται μπαίνοντας στο 19ο χρόνο λειτουργίας της, έχει στο δυναμικό της 55 άτομα, επεκτείνεται σε 3.400 m² εγκαταστάσεων και εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 60 εργασίες ανά ημέρα,
οι οποίες περιλαμβάνουν ευρεία γκάμα προϊόντων τόσο στην ψηφιακή όσο και στην offset
εκτύπωση σε όλα τα παρακάτω πεδία :

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Στάντ – Καρτολίνες –
Χάρτινες τσάντες – Σκληρά κουτιά - Κλασέρ
Η μακρόχρονη εμπειρία, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και ο τελευταίας τεχνολογίας
εξοπλισμός, εγγυώνται τη βέλτιστη ποιοτική διαχείριση των παραγωγών.



Την τελευταία πενταετία η PRINTFAIR με τη
χρήση πρωτοποριακών εφαρμογών και παρά το
δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, παρουσιάζει
σημαντική ανάπτυξη. Ως μια απολύτως υγιής
εταιρεία, επενδύει συνεχώς σε ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργώντας καινοτόμα προϊόντα και
υπηρεσίες, ώστε να καλύπτει το σύνολο των
εκτυπωτικών αναγκών κάθε πελάτη.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Βιβλία – Περιοδικά – Ημερολόγια
– Εφημερίδες
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Επαγγελματικές κάρτες – Φάκελα αλληλογραφίας – Επιστολόχαρτα
–Μπλόκ Αυτογραφικά – Σουπλά– Αφίσες – Ετικέτες – Εισιτήρια – Κουπόνια – Μενού – Λαχνοί
- Σελιδοδείκτες – Φάκελα αρχειοθέτησης - Συνταγολόγια – Διαφημιστικά έντυπα – Τετράδια
– Λευκώματα – Χάρτες – Κατάλογοι – Φαρμακευτικά έντυπα

Βασικό περιουσιακό στοιχείο της PRINTFAIR
είναι η τεχνογνωσία. Μέσα από αυτήν, στρατηγικός στόχος και βασικός σκοπός είναι να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά στην σχέση με τους
πελάτες της, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εύρεση καλύτερων λύσεων, προσφέροντάς τους άμεση και υψηλού επιπέδου
εξυπηρέτηση, στην υψηλότερη ποιότητα, εντός
του συμφωνημένου χρονικού πλαισίου.

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Μουσαμάς – Αυτοκόλλητο Ματ/Γυαλιστερό - Αυτοκόλλητο Διάτρητο/Διάφανο - Πολυπροπυλένιο
– Ταπετσαρία – Χαρτί Ματ/Γυαλιστερό – Καμβάς – Σημαιόπανο – Μηχανισμοί Προβολής –
Αράχνες Προβολής – Σκληρά & Αφρώδη Υλικά
– Εκθεσιακά Περίπτερα – Κάλυψη Βιτρινών/Κτιρίων – Ντύσιμο Αυτοκινήτων

"Δίνουμε ψυχή στις ιδέες των πελατών μας,
δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης, με απόλυτη συνέπεια και προσωπική επικοινωνία, ώστε
να γίνουμε ο αποκλειστικός συνεργάτης σας." 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τρόφιμα - Ποτά - Καλλυντικά
- Φαρμακευτικά – Τουριστικά – Μόδα - Ασφαλιστικά - Τραπεζικά - Εκπαίδευση - Τηλεπικοινωνίες - Προϊόντα τεχνολογίας

Απόστολος & Αναστασία Κρέτση Ο.Ε. / PrintFair
Απόστολος Κρέτσης, CEO

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
22 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
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PRINTFAIR IS AGING, maturing & evolving by
entering its 19th year of operation, has a capacity of 55 people, extends to 3,400 m² of facilities
and serves an average of 60 jobs per day, including a wide range of products in both digital and
offset printing in the following fields:

Long experience, highly trained personnel
and state-of-the-art equipment guarantee the
best quality management of productions.



Over the past five years, PRINTFAIR, with the
use of innovative applications and despite the
adverse economic environment, has grown significantly. As a totally healthy company, it constantly invests in human resources, creating innovative products and services to meet all the
printing needs of each customer.

PUBLISHING - Books • Magazines • Calendars • Newspapers
COMMERCIAL - Business cards • Envelopes
• Folders • Leaflets • Block • Soup • Letterhead
• Booklets Product catalogs • Posters • Labels •
Brochures • Pharmaceutical Brochures • Tickets
Postcards • Business Documents • Menu • Bookmarks

The main asset of PRINTFAIR is its knowhow.
Through it, its strategic main goal is to be a step
forward, concerning the relationship with its
customers, by providing consulting services for
better solutions, by offering them immediate and
top-level service at the highest quality within the
agreed time framework.

LARGE FORMAT - Banners • Vinyl • One Way
• Backlit • Polypropylene • Wallpaper • Semigloss - Matte - Gloss Paper Canvas • Flags • RollUp • Vinyl Cast • Pop-Up • Kappa Line • Reboard
• Pvc Forex Expo Kiosks • Vehicle - Building Coverage

"We give soul to the ideas of our customers,
creating relationships of trust, with absolute
consistency and personal communication, to become your exclusive partner." 

PACKAGING - Food & Beverages • House Detergents • Cosmetics • Pharmaceuticals & OTC
Fashion • Vehicles • Oil Products • Tourism • Insurance • Banking • Education Telecommunications • Tech Retail

Apostolos & Anastasia Kretsi O.E. / PrintFair
Apostolos Kretsis / PrintFair C.E.O

SPECIAL PRODUCTS / SPECIAL PRINTINGS
- Stands • Display Counter Cards • Paper Bags •
Hard Boxes • Cases Boxes

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