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 Η TECHNOGREC – ΔΗΜ. & ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.,
ιδρύθηκε το 1969 και έκτοτε είναι πρωτοπόρος στο
χώρο του κεντήματος και της κατασκευής προγραμμάτων ηλεκτρονικών κεντητικών μηχανών. Από το
1995 ξεκινάει η εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας με μια πολύ σημαντική συνεργασία με το γερμανικό οίκο MADEIRA δημιουργώντας πλήρως ενημερωμένες αποθήκες με τεράστια γκάμα νημάτων,
αναλωσίμων και βοηθητικών υλικών παραγωγής.
Συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία, το 2009 η
TECHNOGREC γίνεται αποκλειστικός αντιπρόσωπος
του Ελβετικού οίκου Melco, εξειδικευμένου κατασκευαστή των επαγγελματικών κεντητικών μηχανών
ΕΜΤ16 Plus, των οικιακών-ερασιτεχνικών κεντητικών μηχανών Bravo, καθώς και του σχεδιαστικού
προγράμματος δημιουργίας κεντητικών σχεδίων
Designshop.
Από το Νοέμβριο του 2012, η εταιρία γίνεται αντιπρόσωπος σε Ελλάδα και Κύπρο της Αγγλικής DTG
Digital, κορυφαίας εταιρίας κατασκευής ψηφιακών
εκτυπωτών για απευθείας εκτύπωση σε ύφασμα, καθώς και μελανιών ψηφιακής εκτύπωσης.
Σήμερα η TECHNOGREC, παρέχει υπηρεσίες
σχεδίασης κεντητικών προγραμμάτων, μηχανήματα κεντήματος, ψηφιακούς εκτυπωτές υφάσματος,
πρέσες θερμο-μεταφοράς καθώς και τα αναλώσιμα
τους, με αποτέλεσμα να προσφέρει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών, τεχνογνωσίας και προϊόντων, εξυπηρετώντας από νεοσύστατες επιχειρήσεις μέχρι
μεγάλου μεγέθους βιοτεχνίες.
Στους πελάτες της TECHNOGREC, περιλαμβάνονται μεγάλες και μικρότερες βιοτεχνίες ρούχων,
σχεδιαστές, διαφημιστικές εταιρείες και τουριστικά
καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο.
Στόχος της εταιρείας ήταν και παραμένει η πλήρης υποστήριξη των πελατών παρέχοντας τους τεχνογνωσία, άμεση τεχνική υποστήριξη, συνεχή διαθεσιμότητα αναλωσίμων και ενημέρωση για τα νέα
προϊόντα και τις τεχνολογίες του χώρου. 



TECHNOGREC – DIM. & VAS. ATHANASIOU
CO was founded in 1969 and since is a pioneer
in embroidery and digitizing industry. In 1995
Technogrec started cooperation with the German factory Madeira, manufacturer of embroidery threads, backing and accessories.
In 2009 Technogrec became distributor of
the Swiss factory Melco in Greece and Cyprus,
a pioneer company in the embroidery industry,
introducing to the Greek market the first scalable embroidery machine as well as the digitizing
software Designshop.
In 2012 Technogrec became distributor of
DTG Digital, an industry pioneer in the direct
to garment print machinery filed, offering direct
to garment printers and direct to garment inks.
Today Technogrec provides a complete
package of products and services in garment
decoration industry, from embroidery digitizing
services, single-head or multi-head embroidery
machines, embroidery threads and accessories
up to direct to garment printers, heat presses
and inks. 
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