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Μεγαλώνοντας την εμβέλειά της, καταφέρνει να επεκτείνει τον κύκλο εργασιών της προσαρτώντας την επιχείρηση ΠΑΝΤΕΠΑΠ —πρωτοπόρο εταιρεία στον διαφημιστικό χώρο από
το 1977 μέχρι και το 2014— η οποία της εκχωρεί
τον τεχνολογικό της εξοπλισμό και την τεχνογνωσία της, και την κάνει ακόμα ανταγωνιστικότερη στον χώρο των επιχειρηματικών και διαφημιστικών προϊόντων.

H PRINT ON GLASS συνεχίζει και σήμερα την
παράδοση στην μεταξοτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων.


Βασιζόμενη στην σωστή λειτουργία παραγωγής, ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται
πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας.

Στην PRINT ON GLASS μπορούμε να κάνουμε τα προϊόντα σας να δείχνουν υπέροχα. 

Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.
Έχοντας αποκτήσει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις ποιότητας, καινοτομεί διαρκώς, προσφέροντας λύσεις εκτύπωσης ακόμη και σε δύσκολες επιφάνειες.

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
22 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
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NOWADAYS PRINT ON GLASS continues a
tradition as a leading screen printing company.

Maximizing its range, manages to expand
its turnover appending PANTEPAP company
—a leading company in advertising between
1977 to 2014—- which assigns its technological
equipment and expertise, and makes PRINT ON
GLASS even more competitive in business and
promotional products’ market.



Based on a proper production procedure,
minimizes the duration of production and delivery of goods, something that is required in a
modern and competitive world.

In PRINT ON GLASS we can make your products look great. 

It consists of people with high expertise who
have the ability to offer creative custom solutions for every possible customer.
Having acquired the necessary quality certifications, innovates constantly, offering printing
solutions even on difficult surfaces.

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