Εκτυπώνουµε ό,τι επικοινωνείτε
H Elikon Graphic Arts είναι µια σύγχρονη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον
τοµέα των ειδικών εκτυπωτικών εφαρµογών και της χάρτινης συσκευασίας,
µετρώντας πλήθος ετών επιτυχηµένης παρουσίας στην ελληνική αγορά.

Στόχος µας
είναι να παρέχουµε µε συνέπεια
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
σεβόµενοι τις ανάγκες και τους
χρόνους ενός εξαιρετικά
απαιτητικού εταιρικού
πελατολογίου.

Όραµά µας
είναι να εδραιωθεί το όνοµα της
Elikon Graphic Arts ως το σηµείο
αναφοράς στον τοµέα των
σύγχρονων εκτυπώσεων στην
ευρύτερη ελληνική αγορά, καθώς
και στις χώρες του εξωτερικού
που δραστηριοποιείται.

Οι αρχές
που διέπουν την εταιρική µας
ταυτότητα συνοψίζονται
στις λέξεις «ποιότητα,
καινοτοµία, ευελιξία,
συνέπεια».

Βασικοί άξονες λειτουργίας µας είναι η πλήρης αξιοποίηση του άριστα καταρτισµένου προσωπικού µας,
αλλά και όλων των σύγχρονων τεχνολογικών µέσων, ακολουθώντας πάντα τις τάσεις και τις εξελίξεις της εποχής.

Η Οµάδα µας
Το προσωπικό µας αποτελεί
το µεγαλύτερο κεφάλαιό µας.
Επαγγελµατίες επιλεγµένοι
µε τα πιο αυστηρά κριτήρια,
διακρίνονται για τη γνώση,
την εµπειρία, την κατάρτιση
και το πάθος για το αντικείµενο
που ασχολούνται.

Εγκαταστάσεις
Σε µία έκταση 3.000 τετραγωνικών
µέτρων, στην καρδιά της Αθήνας,
στη βιοµηχανική ζώνη του Ταύρου,
έχουµε δηµιουργήσει µία πρότυπο
βιοµηχανική µονάδα καθετοποιηµένης
παραγωγής, πλήρως εξοπλισµένη
µε βάση τις σύγχρονες τάσεις,
η οποία περιλαµβάνει:
• Γραφεία διοίκησης
• Τµήµα παραγωγής
Οffset εκτυπώσεων
• Τµήµα παραγωγής
Ψηφιακών εκτυπώσεων
• Τµήµα λοιπών εργασιών
(βιβλιοδετείο, κοπτικά,
συσκευασία κλπ)
• Κεντρικές αποθήκες

Ο σύγχρονος στόλος
οχηµάτων που διαθέτουµε,
µαζί µε το προσωπικό µας
και τις διαδικασίες που
ακολουθούµε, εγγυώνται
την παράδοση µε συνέπεια
και ακρίβεια.

Περιβαλλοντική Συνείδηση
Ακολουθούµε όλες τις νόρµες των αρχών περιβαλλοντικής
συνείδησης. Τα υλικά και οι διαδικασίες µας διασφαλίζουν την
προστασία του περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί µία από τις βασικές
αρχές µας. Ανακυκλώσιµα µελάνια από φυτικά έλαια, οικολογικά και
ανακυκλώσιµα χαρτιά ελεύθερα από χλώριο και µη προερχόµενα από ίνες ξύλου, είναι
µόνο µερικά από τα χαρακτηριστικά που έχουν ενσωµατωθεί στον τρόπο λειτουργίας µας.

Πιστοποίηση Περιβάλλοντος FSC®
Η Elikon Graphic Arts έλαβε πιστοποίηση FSC το 2015. Αυτή η πιστοποίηση µας
τοποθετεί στον παγκόσµιο όµιλο εταιρειών που βοηθούν στη φροντίδα των δασών για τις
µελλοντικές γενιές και στη φροντίδα των ανθρώπων και της άγριας ζωής που αποκαλούν
αυτά τα δάση σπίτι. Τέλος, η πιστοποίηση αυτή µας επιτρέπει να παράγουµε ποιστοποιηµένα
προϊόντα που φέρουν την ετικέτα FSC®.

Πιστοποίηση Λειτουργίας ISO
H E L L A S

EN ISO 9001:2015
No: 01011164

Όλες οι διαδικασίες παραγωγής και λειτουργίας είναι εναρµονισµένες κατά EN ISO 9001:2015
από την TÜV Austria, ένα από τα πιο αυστηρά πρότυπα λειτουργίας, το οποίο αποτελεί
εγγύηση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων µας.

Συµµετοχή και Πιστοποίηση Ήθους
Από το 2020, συµµετέχουµε στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ, έχοντας
πρώτα ποιστοποιηθεί σχετικά για την ένταξή µας. Η πρωτοβουλία αποτελείται
από µία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικών-µεταποιητικών επιχειρήσεων,
Ελληνικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του
σύγχρονου, επιχειρηµατικού και παραγωγικού πολιτισµού της χώρας µας.

Υπηρεσίες
Με αίσθηµα ευθύνης,
υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας
και συνέπεια, παρέχουµε
τις υπηρεσίες µας
σε όλη την Ελλάδα
και σε επιλεγµένες
χώρες του
εξωτερικού
καλύπτοντας όλη
την γκάµα των
εκτυπώσεων.

• Offset Eκτυπώσεις:
Παραγωγές παντός είδους εντύπων και
χάρτινης συσκευασίας
• Εκτύπωση και Κοπή ‘Ακαµπτων Υλικών:
Εκτυπωτικές δηµιουργίες σε µοντέρνα υλικά
(plexi, pvc, µέταλλο κλπ)
• Ειδικές Εκτυπωτικές Εφαρµογές:
Προωθητικές ή διακοσµητικές κατασκευές

• Ψηφιακές Εκτυπώσεις Μεγάλου Εύρους:
Σηµατοποίησεις (branding), επιγραφές και υλικά
merchandising
• Έτοιµα Συστήµατα Προβολής και Ανάρτησης:
Σηµατοποιήσεις εκδηλώσεων και συνεδρίων
(roll up banners, stand τύπου αράχνης, κλπ)
• Υπηρεσίες ∆ηµιουργικού:
Εικαστικά για έντυπες και ηλεκτρονικές ανάγκες
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Η Οffset παραγωγή µας είναι εξοπλισµένη µε µία ευρεία γκάµα µηχανών, που εγγυώνται άριστη
απόδοση χρωµάτων και ταχύτητα στην εκτύπωση. Μηχανές διπλώµατος, κολλήµατος συσκευασίας, βιβλιοδεσίας και κοπτικές, παρέχουν αµέτρητες δυνατότητες για την παραγωγή
πλήθους έντυπων προϊόντων όπως:
• Εταιρική ταυτότητα
(κάρτες, φάκελοι, επιστολόχαρτα, folders, κλπ)
• Έντυπο υλικό πωλήσεων
(flyers, προωθητικά έντυπα, δείκτες ραφιού, κλπ)
• Έντυπα µε µεταβλητά δεδοµένα
(αρίθµηση, barcode, κλπ)
• Απλές και ειδικές πλαστικοποιήσεις

• Χάρτινα προϊόντα συσκευασίας & προώθησης
(τσάντες, κουτιά, χάρτινες θήκες, κλπ)
• Ειδικές χάρτινες κατασκευές
(καρτολίνες, stand, θήκες εντύπων)
• Εκδόσεις
(βιβλία, περιοδικά, επετηρίδες, λευκώµατα, κλπ)
• Τοπικά ή ολικά UV

Εκδίδουµε πιστοποιηµένα δοκίµια για τη διασφάλιση της πιστότητας των χρωµάτων σας,
ενώ έχουµε στη διάθεσή σας αµέτρητες επιλογές σε είδη και κατηγορίες χαρτιού,
από τους καλύτερους προµηθευτές και οίκους του εξωτερικού και του εσωτερικού.

Ψηφιακές Eκτυπώσεις Μεγάλου Εύρους
Καλύπτουµε όλες τις σύγχρονες ανάγκες οπτικής επικοινωνίας και σηµατοποίησης
(branding, επιγραφές, ένδυση βιτρινών, event branding, συστήµατα προβολής, προωθητικές κατασκευές, κλπ).
Η άρτια εξοπλισµένη ψηφιακή παραγωγή µας, αποτυπώνει τις µακέτες σας σε µία µεγάλη γκάµα υλικών:
• Μουσαµάς
(απλός, διάτρητος, block out, backlit)
• Αυτοκόλλητα
(διάφανα ή µη, διάτρητα, οχηµάτων,
δαπέδου, ειδικού τύπου)
• Αµµοβολή
• Καµβάς
• Kappa • Backlit • Cardboard
• Πολυπροπυλένιο (PP)
• Tαπετσαρία

Χάρη στην τεχνογνωσία, τον άρτιο εξοπλισµό
και το έµπειρο προσωπικό µας, η παραγωγή,
η επιµέτρηση, η τοποθέτηση και η αποξήλωση
γίνονται µε προσοχή στη λεπτοµέρεια και
εξαιρετικούς χρόνους απόκρισης, έχοντας
κερδίσει την εµπιστοσύνη των µεγαλύτερων
brandnames που µας επιλέγουν και για τις
ψηφιακές τους παραγωγές.

Εκτύπωση
& Κοπή
Άκαµπτων
Υλικών
Ο τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισµός µας εκτυπώνει µε κορυφαία ψηφιακή ποιότητα,
απευθείας σε άκαµπτα υλικά ακόµα και λευκό χρώµα. Σε συνδυασµό µε τις κοπτικές µας
µηχανές, έχουµε τη δυνατότητα να παράγουµε οποιαδήποτε πρωτότυπη δηµιουργικά
µακέτα σε µοντέρνα υλικά όπως, ενδεικτικά:
• Πλαστικό PVC
• Plexiglass
• Kappa
• Cardboard
• Γυαλί
• Μάρµαρο
• Ξύλο
• Πλακάκι
• Μέταλλο
• Etalbond, κ.ά.

Η δική σας φαντασία
µε τη δική µας τεχνογνωσία,
δηµιουργούν αµέτρητες
πρωτότυπες ψηφιακές εφαρµογές.
Εκτυπώσεις που θα προσδώσουν
δυναµική και στυλ στο µήνυµα
που θέλετε να επικοινωνήσετε.

Ειδικές Eκτυπωτικές Εφαρµογές
Για εκτυπωτικά προϊόντα ή σηµατοποιήσεις, που ξεχωρίζουν για την πρωτοτυπία,
τον συνδυασµό των υλικών, το σχήµα και την αισθητική τους, όλη η παραγωγή µας,
καθώς και το δηµιουργικό µας τµήµα, µπορούν να δηµιουργήσουν
λύσεις κοµµένες και ραµµένες στα µέτρα σας, όπως:
• Ειδικές επιγραφές
• Κουτιά προώθησης προϊόντων
• Stands προϊόντων
• Καρτολίνες
• Συσκευασίες προϊόντων
• Προωθητικές κατασκευές
και σηµατοποιήσεις
• Θεµατικές διακοσµητικές
κατασκευές

∆ειγµατισµός υλικών, mock up, δοκίµια,
φωτορεαλιστικές απεικονίσεις και µακέτες είναι οι
έξτρα υπηρεσίες που σας βοηθούν να καταλήξετε
στην τελική µορφή του µοναδικού σας προϊόντος.
Από τη σύλληψη έως τον σχεδιασµό και την
υλοποίηση, είµαστε δίπλα σας για να δώσουµε
λύση και µορφή στην κάθε σας ανάγκη για οπτική
επικοινωνία.

Έτοιµα Συστήµατα Προβολής και Aνάρτησης
Έχουµε στη διάθεσή σας µια ευρεία γκάµα έτοιµων συστηµάτων προβολής, από τους
καλύτερους προµηθευτές. Τα συστήµατα αυτά διακρίνονται για την ευκολία στη χρήση,
τη συναρµολόγηση και τη µεταφορά. Σε όλα αυτά τα προϊόντα υπάρχει η δυνατότητα
εκτύπωσης του εικαστικού σας, αλλά και εύκολης αντικατάστασης αυτής,
εξοικονοµώντας έτσι χρήµα και χρόνο.
• Roll up Banners
• Σωληνωτά Πλαίσια µε Ύφασµα
• Προωθητικά Tραπέζια
• Stands µε Bάση Nερού
• Flying Banners
• Αναλόγια
• Εντυποθήκες
• Πτυσσόµενα Panels

• Αράχνες Προβολής
• Aυτοστήρικτα Banners
• Α Stands
• Tηλεσκοπικά Stands
• Πτυσσόµενα Panels
• Προωθητικά Βanners
• K-boards

∆ηµιουργικό
Αναγνωρίζοντας τις εκάστοτε ανάγκες,
χάρη στο πλήρες δηµιουργικό µας τµήµα, µπορείτε να βασιστείτε
σε εµάς για τη σύλληψη, τον σχεδιασµό και τη δηµιουργία
ή προσαρµογή µακέτας (έντυπης ή ηλεκτρονικής),
καθώς και σχετικών υπηρεσιών.
Ο Art Director και η έµπειρη οµάδα µας
από graphic designers θα δώσουν ζωή στις επικοινωνιακές ανάγκες
του εκάστοτε brand, µέσα από πρωτότυπα εικαστικά
γεµάτα έµπνευση και χρώµα.

Μηχανολογικό σχέδιο
Αναγνωρίζοντας τις εκάστοτε ανάγκες,
χάρη στο πλήρες τεχνικό µας τµήµα, µπορείτε να βασιστείτε
σε εµάς για τη σύλληψη, τον σχεδιασµό και τη δηµιουργία
ή προσαρµογή µηχανολογικού σχεδίου
καθώς και σχετικών υπηρεσιών.
Η έµπειρη οµάδα µας θα δώσει ζωή
στις ανάγκες συσκευασίας και κατασκευής του εκάστοτε brand,
µέσα από πρωτότυπα σχέδια γεµάτα έµπνευση και λειτουργικότητα.
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