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ΈΝΑ 
ΜΉΝΥΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΝΑΓΝΏΣΤΉ
Ή εταιρεία Samperi  των 
Fulvio e Michela & C. Sas 
(ετερόρρυθμη εταιρεία), που 
ιδρύθηκε το 1999, συνεχίζει τη 
δραστηριότητα της Tipografia 
Samperi που ιδρύθηκε το 1915 
ως βιβλιοδετείο με τον παππού 
Μario Samperi και στη συνέχεια 
προσαρτήθηκε η τυπογραφική 
εκτύπωση, ενώ παράλληλα 
μεταφέρθηκε, με πρωτοβουλία 
του υιού Aurelio Samperi, 
στη σημερινή ιστορική έδρα 
της οδού XXIV Μaggio, 54. Ή 
εταιρεία το 1985 εξοπλίστηκε 
με νέο εργοστάσιο 1500 
τετραγωνικών μέτρων, όπου 
αξιοποιήθηκαν σύγχρονα  
μηχανήματα και καινούργιες  
μέθοδοι εργασίας.

Το 2015 επένδυσε σε νέες 
ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  γ ι α  ν α 
προσαρμοστεί στις νέες 
ανάγκες της αγοράς, στις 
πιστοποιήσεις ISO 14001: 
2004  κα ι  F SC-COC ,  να 
εδραιώσει τη δέσμευση για 
μια αντίληψη οικολογικής 
βιωσιμότητας και αδιάκοπης 
διαδικασίας εκσυγχρονισμού, 
αρχικά τεχνικού και σήμερα 
τεχνολογικού χαρακτήρα, 
επιβεβαιώνοντας  τη διαρκή 
επιθυμία  ανάπτυξης της 
SAMPERI s.a.s.
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IL SOLDO
ΈΚΔΟΤΉΣ
Το «Il Soldo Editore» είναι μια πρωτοβουλία 
της Tipografi a Samperi που δημιουργήθηκε 
για να ενθαρρύνει την έκδοση βιβλίων 
με χαμηλό αριθμό αντιτύπων σε χαρτί.
Χάρη σε όλη την τεχνική εμπειρία στον 
τομέα και σε όλη τη συνεργασία εξωτερικών 
συνεργατών, προτείνει να βοηθήσει 
συγγραφείς, που δεν είναι ακόμα διάσημοι, 
με υπηρεσίες επεξεργασίας, γραφικών, 
διανομής και προώθησης.

Το πρότζεκτ I l  Soldo Editore είναι 
εμπνευσμένο από την εκδοτική εμπειρία της 
«Tipografi a Samperi» των δεκαετιών 70-80 
με επικεφαλής τον Aurelio Samperi: Il Soldo, 
ένα χρήσιμο εβδομαδιαίο. Ή τελευταία 
ήταν μια ελεύθερη και καταγγελτική 
εφημερίδα, έδινε την ευκαιρία να γράψουν 
σε όλους όσους ήθελαν να πουν τα φώτα 
και τις σκιές της πόλης της Μεσσήνης. 
Μεταξύ 1976 και 1985 έγινε η καρδιά 
της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας σε 
ολόκληρη την επαρχία, ξεπερνώντας 
τα 10.000 αντίτυπα την εβδομάδα.
Τώρα, στον απόηχο μιας συνεχούς εξέλιξης, 
με τον εκδοτικό οίκο «Il Soldo Editore» 
φαντάζεται μια υπηρεσία αφιερωμένη 
στους αναδυόμενους συγγραφείς, 
ακολουθώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες και 
τις ιδέες τους.
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ΠΡΟΣΟΧΉ
ΣΤΟ
FRISBEE
Το σχέδιο Frisbee Print είναι η διεθνής 
υπηρεσία που προσφέρει η Samperi των 
Fulvio e Michela & C. sas σε πελάτες που 
παραγγέλνουν εξ αποστάσεως.

Μέσω των σημείων παραγγελίας και 
συλλογής Frisbee Point ή της ιστοσελίδας 
μπορείτε να παραγγείλετε προϊόντα σε 
ειδικές τιμές.

Έπιπλέον,  στα σημεία Frisbee Point 
συγκεντρώνονται οι παραγγελίες 
των πελατών που μπορούν να τις 
παραλάβουν οι ίδιοι  όταν αυτό τους 
διευκολύνει.



ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Μια προσαρμοσμένη γραμμή αποστολής που συντονίζεται 
με την επωνυμία σας είναι ένα απαραίτητο εργαλείο 
επικοινωνίας για κάθε εταιρεία.

Ή επαγγελματική κάρτα είναι πάντα μια επιχειρηματική 
ευκαιρία, τα φυλλάδια, οι προσκλήσεις ή τα φυλλάδια ήταν 
πάντα η πιο χρησιμοποιούμενη μέθοδος προώθησης.

Ρωτήστε τους ειδικούς μας ποια προσαρμογή ταιριάζει 
καλύτερα στις ανάγκες σας.

Δημιουργούμε μαζί το προσαρμοσμένο προϊόν σας, τα 
φτιάχνουμε όλα: Μενού, Φύλλο πληροφοριών, Τιμοκατάλογος, 
Πρόγραμμα εκδηλώσεων, Έταιρικό προφίλ και πολλά άλλα.

Για την εξατομικευμένη προσφορά σας επικοινωνήστε μαζί μας (βλ. σελίδα 3).6



Έπισκεπτήριες
κάρτες

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Κλασικές σε χαρτί 
6Εμπλουτισμένες 
Πλαστικοποιημένες 
Σε PVC  
Σε ειδικό χαρτί 
Διπλωτές 
Διάτρητες 
Προσωποποιημένες

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Κλασικές σε χαρτί 
6Εμπλουτισμένες 
Πλαστικοποιημένες 
Σε PVC  
Σε ειδικό χαρτί 
Διπλωτές 
Διάτρητες 
Προσωποποιημένες

Φάκελοι
και επιστολόχαρτο

Προσκλήσεις 
και φυλλάδια

Διπλωτές και μενού ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Με 4 ή 6 όψεις 
 Με 8, 10 ή 12 όψεις 
Από 16 έως 36 όψεις 
Πλαστικοποιημένες 
Σε ειδικό χαρτί 
Σε PVC  
Προσωποποιημένες 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Κλασικοί εμπορικοί 
Θήκες  
Φάκελοι από χαρτόνι 
Εμπλουτισμένοι 
Προσωποποιημένοι

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

Ελάχιστη παραγγελία: 100 
τεμάχια ξεκινώντας από:

Ελάχιστη παραγγελία: 100 
τεμάχια ξεκινώντας από:

Ελάχιστη παραγγελία: 100 
τεμάχια ξεκινώντας από:

Ελάχιστη παραγγελία: 100 
τεμάχια ξεκινώντας από:



Bruno Munari

Διπλωτές και μενού ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Κλασικό σε χαρτί 
Πλαστικοποιημένο 
Σε ειδικά χαρτιά 
Συγκολλητικός 
Με δυνατότητα επανατ.            
Σε PVC  
Προσωποποιημένες 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

Ελάχιστη παραγγελία: 100 
τεμάχια ξεκινώντας από:

Είναι εύκολο να περιπλέκεις τα πράγματα,
είναι δύσκολο να τα απλοποιείς.
Για να τα περιπλέξεις αρκεί να προσθέσεις,
ό τι χρειάζεται:
χρώματα, πράξεις, στολίδια, πρόσωπα, 
πράγματα.
Ο καθένας μπορεί να περιπλέξει τα 
πράγματα.
Λίγοι μπορούν να τα απλοποιήσουν.



Διπλωτές και μενού ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Κλασικό σε χαρτί 
Πλαστικοποιημένο 
Σε ειδικά χαρτιά 
Συγκολλητικός 
Με δυνατότητα επανατ.            
Σε PVC  
Προσωποποιημένες 



Εκδόσεις
Ή επαγγελματική εκτύπωση εκδοτικών προϊόντων   είναι μια 
κρίσιμη υπηρεσία και αξίζει να βασιστείτε σε ένα συνεργάτη 
με αποδεδειγμένη εμπειρία στον κλάδο. Δώστε στα λόγια 
σας το σχήμα που φαντάζεστε.

Έπιλέξτε τον τύπο βιβλιοδεσίας που προτιμάτε και 
προσαρμόστε ανάλογα το προϊόν σας. Διαχειριστείτε την 
έκδοση ενός περιοδικού ή επιχειρησιακού  περιοδικού ή 
προβάλετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας εκτυπώνοντας 
έναν κατάλογο.

Για την εξατομικευμένη προσφορά σας επικοινωνήστε μαζί μας (βλ. σελίδα 3).10



Ref: 6800.00

Ref: 6900.00

Βιβλία ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Φύλλα μπροσούρας κολλημένα  
απευθείας στο εξώφυλλο 
Φύλλα μπροσούρα ραμμένα  
με νήμα  
Έμπλουτισμός 
 Έξώφυλλο. πλαστικοποιημένο  
soft touch 
Έξώφυλλο γυαλιστερό  
πλαστικοποιημένο 
Έξώφυλλο ματ πλαστικοποιημένο 

Κατάλογοι και
περιοδικά

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Μεταλλική  ραφή  
Φύλλα μπροσούρας κολλημένα 
απευθείας στο εξώφυλλο 
Μεταλλικό 
Φύλλα μπροσούρας  
ραμμένα με νήμα 
Μπροσούρα εμπλουτισμένη 
Έξώφυλλο 
πλαστικοποιημένο soft touch 
Έξώφυλλο γυαλιστερό 
πλαστικοποιημένο 
Έξώφυλλο ματ 
 πλαστικοποιημένο 

Italo Calvino

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

Ελάχιστη παραγγελία: 10 
τεμάχια ξεκινώντας από:

Ελάχιστη παραγγελία: 10 
τεμάχια ξεκινώντας από:

Η φαντασία είναι σαν τη μαρμελάδα,
έχει ανάγκη μια σταθερή βάση, όπως το 
ψωμί.



Ετικέτες
Προσφέρετε στους πελάτες σας όλες τις βασικές πληροφορίες 
σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Έπιλέξτε τις 
ετικέτες και τις κρεμαστές ετικέτες που ταιριάζουν καλύτερα 
στις ανάγκες σας.

Οι ετικέτες σε καρούλι, χάρη στην βολική τοποθέτηση σε 
ρολό, είναι ιδανικές για βιομηχανική χρήση.

Με τις προσωποποιημένες αυτοκόλλητες ετικέτες μας 
μπορείτε να τυπώσετε το λογότυπό σας σε οποιουδήποτε 
είδους υλικό. Χάρη στην ευελιξία τους, μπορείτε να 
εξατομικεύσετε τα προϊόντα σας και να τα κάνετε πάντα 
αναγνωρίσιμα.

Για την εξατομικευμένη προσφορά σας επικοινωνήστε μαζί μας (βλ. σελίδα 3).12



Καρτελάκια ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Sandard με κορδόνι 
Διπλωτά  
Με στρογγυλεμένες γωνίες 
Για κλείσιμο σακούλας  
Για  χερούλια 
Για λαιμό μπουκαλιού 
Σε PVC  
Προσωποποιημένα 

Αυτοκόλλητες
ετικέτες σε καρούλια

Αυτοκόλλητες 
ετικέτες σε φύλλο

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Κλασικές σε χαρτί 
Εμπλουτισμένες 
Πλαστικές 
Με δυνατότητα 
επανατοποθέτησης 
Ολογραφικές 
Για συσκευασίες 
Για μπουκάλια 
Σφραγίδες  ασφαλείας 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Πλήρους κοπής 
Κλασικές σε χαρτί 
Μισής κοπής 
Ρητινωμένες 
Εμπλουτισμένες 
Πλαστικές 
Με δυνατότητα 
επανατοποθέτησης 
Ολογραφικές 

Αυτοκόλλητα 
μεγάλων διαστάσεων

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Για τοίχους 
Για βιτρίνες 
Για αυτοκίνητα 
και μοτοσικλέτες 
Για πάτωμα 
Με προκαθορισμένες αποστάσεις
Με δυνατότητα 
επανατοποθέτησης 
Ταπετσαρίες 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

Ελάχιστη παραγγελία: 100 
τεμάχια
ξεκινώντας από:

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

Ελάχιστη παραγγελία: 100 
τεμάχια
ξεκινώντας από:

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

Ελάχιστη παραγγελία: 100 
τεμάχια
ξεκινώντας από:

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

Ελάχιστη παραγγελία: 100 
τεμάχια
ξεκινώντας από:



ΧΑΡΤΟΤΕΧΝΙΚΗ
Τα προϊόντα χαρτοτεχνική παρέχουν στους πελάτες τους μια 
επαγγελματική εταιρική εικόνα, προσεγμένη στη λεπτομέρεια 
και πολύ αξιόπιστη.

Το Tipografia Samperi είναι ο ιδανικός συνεργάτης, μια 
συγκεκριμένη και εξειδικευμένη βοήθεια για να προσαρμόσετε 
τα αξεσουάρ γραφείου, τις ετικέτες για μπουκάλια, τα 
ημερολόγια, τις κρεμάστρες, τους επιτραπέζιους ιππότες, 
τις ατζέντες, τα σημειωματάρια και πολλά άλλα με τα ad 
hoc γραφικά σας, να τα κάνετε σύμφωνα με τη συντονισμένη 
εικόνα του Έταιρία.

Για την εξατομικευμένη προσφορά σας επικοινωνήστε μαζί μας (βλ. σελίδα 3).14



Έπιτραπέζια
διαφημιστικά
σε σχήμα καβαλέτου

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πλαστικοποιημένα και αδιαφανή 
Πλαστικοποιημένα και  
γυαλιστερά 
 Πλαστικοποιημένα soft touch 
Με 3D χρώματα 
Ελασματοποιημένα 
Προσωποποιημένα 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Κλασικά σχήματα 
Σχήμα με τσέπη 
Πλαστικοποιημένα αδιαφανή 
Πλαστικοποιημένα γυαλιστερά
Πλαστικοποιημένα soft touch 
Εμπλουτισμένα 
Με 3D χρώματα 
 Ελασματοποιημένα  
 Προσωποποιημένα 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κλασικά σχήματα 
Σχήμα με τσέπη 
Πλαστικοποιημένα αδιαφανή 
Πλαστικοποιημένα γυαλιστερά
Πλαστικοποιημένα soft touch 
Εμπλουτισμένα 
Με 3D χρώματα 
 Ελασματοποιημένα  
 Προσωποποιημένα 

Καρτελάκια
χερουλιών

Καρτελάκια για
λαιμό μπουκαλιών

Kαρτελάκια ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Χωρίς πτερύγια 
Με πτερύγια 
Με τσέπη 
Τρίφυλλα 
Με επιλογή βαφής 
Πλαστικοποιημένα 
Εμπλουτισμένα 
Προσωποποιημένα 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

Ελάχιστη παραγγελία: 100 
τεμάχια ξεκινώντας από:

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

Ελάχιστη παραγγελία: 100 
τεμάχια ξεκινώντας από:

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

Ελάχιστη παραγγελία: 100 
τεμάχια ξεκινώντας από:

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

Ελάχιστη παραγγελία: 100 
τεμάχια ξεκινώντας από:

ΧΑΡΤΟΤΕΧΝΙΚΗ



Ήμερολόγια ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τοίχου  
Αφίσα  
Σελιδοδείκτης 
Τσέπης (κάρτα) 
Πλαστικοποιημένα 
Εμπλουτισμένα 
Προσωποποιημένα 

Έπιτραπέζια
ημερολόγια και
ημερολόγια
προγραμματισμού

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Με μεταλλικό σπιράλ 
Με πλαστικό σπιράλ 
Σελιδοδείκτης 
Τσέπης (κάρτα) 
Πλαστικοποιημένα 
Εμπλουτισμένα 
Προσωποποιημένα 

Άλμπουμ και μπλοκ
με σπιράλ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Ευλύγιστο εξώφυλλο 
Σκληρό εξώφυλλο 
Σε μπροσούρα με νήμα 
Με μεταλλική ραφή 
Πλαστικοποιημένα 
Εμπλουτισμένα 
Με τρισδιάστατη βαφή 
Ελασματοποιημένα 
Προσωποποιημένα 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Ευλύγιστο εξώφυλλο 
Σκληρό εξώφυλλο 
Σε μπροσούρα με νήμα 
Με μεταλλική ραφή 
Πλαστικοποιημένα 
Εμπλουτισμένα 
Με τρισδιάστατη βαφή 
Ελασματοποιημένα 
Προσωποποιημένο 

Τετράδια και
ατζέντες

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

Ελάχιστη παραγγελία: 100 
τεμάχια ξεκινώντας από:

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

Ελάχιστη παραγγελία: 100 
τεμάχια ξεκινώντας από:

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

Ελάχιστη παραγγελία: 100 
τεμάχια ξεκινώντας από:

Ελάχιστη παραγγελία: 100 
τεμάχια ξεκινώντας από:



Ήμερολόγια ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Τοίχου  
Αφίσα  
Σελιδοδείκτης 
Τσέπης (κάρτα) 
Πλαστικοποιημένα 
Εμπλουτισμένα 
Προσωποποιημένα 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Με μεταλλικό σπιράλ 
Με πλαστικό σπιράλ 
Σελιδοδείκτης 
Τσέπης (κάρτα) 
Πλαστικοποιημένα 
Εμπλουτισμένα 
Προσωποποιημένα 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Ευλύγιστο εξώφυλλο 
Σκληρό εξώφυλλο 
Σε μπροσούρα με νήμα 
Με μεταλλική ραφή 
Πλαστικοποιημένα 
Εμπλουτισμένα 
Με τρισδιάστατη βαφή 
Ελασματοποιημένα 
Προσωποποιημένα 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Ευλύγιστο εξώφυλλο 
Σκληρό εξώφυλλο 
Σε μπροσούρα με νήμα 
Με μεταλλική ραφή 
Πλαστικοποιημένα 
Εμπλουτισμένα 
Με τρισδιάστατη βαφή 
Ελασματοποιημένα 
Προσωποποιημένο 

Τετράδια και
ατζέντες



Φόρμες
Έμπιστευτείτε τους επαγγελματίες μας για την εκτύπωση των 
προσυμπληρωμένων φορμών σας, για τα έντυπά σας από 
χαρτόνι με αρίθμηση, για η εκτύπωση των προσωποποιημένων 
μπλοκ αντιγραφής σε χημικό χαρτί.

Ή Tipografia Samperi ικανοποιεί κάθε ανάγκη σε αυτόν τον 
τομέα: αυτοαντιγραφικά μπλοκάκια για έγγραφα, τιμολόγια, 
παραγγελίες εστιατορίου και πολλά άλλα.

Για την εξατομικευμένη προσφορά σας επικοινωνήστε μαζί μας (βλ. σελίδα 3).18



Έισιτήρια με και
χωρίς στέλεχος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Εισιτήρια με στέλεχος 
Κωδικοποιημένα εισιτήρια 
Αντιπαραποίηση 
Αριθμημένες εκτυπώσεις 
Κουπόνια για γεύμα/ψώνια
Εκπτωτικό κουπόνι 
Προπωλήσεις 
Χύμα εισιτήρια 

Έντυπα σε
αυτοαντιγραφικό
χαρτί

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Διπλότυπα μπλοκάκια 
Τριπλότυπα μπλοκάκια 
Με κάρτα αποθήκευσης  
αντιγραφής 
Διπλότυπα τεύχη 
Τριπλότυπα τεύχη 
Αριθμοί σε αύξουσα σειρά 
Με γραμμωτό κώδικα 

Έκτυπώσεις σε 
απλό χαρτί
εκτύπωσης

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Προσυμπληρωμένες φόρμες 
Πιστοποιητικά 
Βεβαιώσεις 
Καρτέλες 
Εγκύκλιες επιστολές 

Βιβλία
καταχωρήσεων

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Βιβλία μισθοδοσίας   
Βιβλία Ισολογισμών   
Κατάλογοι  
Καταχωρήσεις 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

Ελάχιστη παραγγελία: 100 
τεμάχια ξεκινώντας από:

Ελάχιστη παραγγελία: 100 
τεμάχια ξεκινώντας από:

Ελάχιστη παραγγελία: 100 
τεμάχια ξεκινώντας από:

Ελάχιστη παραγγελία: 10 
τεμάχια ξεκινώντας από:



Σφραγίδες
Οι σφραγίδες είναι ένα πολύ άνετο και αποτελεσματικό 
εργαλείο εργασίας, ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Οι ξύλινες σφραγίδες εγγυώνται μέγιστη ποιότητα 
και ακρίβεια. Οι αυτόματες Trodat® εγγυώνται μέγιστη 
ταχύτητα και απόδοση. Τα διαθέσιμα χρώματα μελανιού 
είναι το μαύρο, το μπλε, το κόκκινο και το πράσινο. Πείτε μας 
το μέγεθος και το χρώμα που σας ταιριάζει, παραγγείλετε 
εύκολα επικοινωνώντας με το εξειδικευμένο προσωπικό μας 
και θα παραλάβετε τις προσωποποιημένες σφραγίδες σας 
εκεί όπου επιθυμείτε.

Για την εξατομικευμένη προσφορά σας επικοινωνήστε μαζί μας (βλ. σελίδα 3).20



Ref: 6800.00

Ξύλινες σφραγίδες ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ορθογώνιες  10x20 mm  
Ορθογώνιες 40x60 mm  
Τετράγωνες 10x10 mm  
Τετράγωνες 50x50 mm 
Στρογγυλές 30 mm  
Στρογγυλές 50 mm  
Προσωποποιημένο μέγεθος 

Σφραγίδες 
αυτομελανώμενες

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Ορθογώνιες 18x14 mm 
Ορθογώνιες 48x17 mm 
Ορθογώνιες 58x22 mm 
Τετράγωνες 30x30 mm 
Στρογγυλές 30 mm 

Petrula Vrontikis

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Μοντέλα

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Μοντέλα

Ελάχιστη παραγγελία: 1 τεμ. 
ξεκινώντας από:

Ελάχιστη παραγγελία: 1 τεμ. 
ξεκινώντας από:

Κάντε design εκ του ασφαλούς:
χρησιμοποιείστε ένα θέμα.



Συσκευασίες
Ή συσκευασία είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας, κάθε 
προϊόν έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται σε κάθε 
απαίτηση μεγέθους και σχήματος και να μπορεί να περιέχει 
αντικείμενα όλων των ειδών. Ιδανικό για φαρμακευτικά 
προϊόντα, βότανα, ξενοδοχεία, εστιατόρια και πολλά άλλα.

Τα κουτιά και οι οθόνες του Tipografia Samperi είναι 
ανθεκτικά και προσαρμόσιμα για κάθε ανάγκη. Τα εταιρικά 
σας γραφικά θα κάνουν αυτά τα αντικείμενα μοναδικά, τη 
σωστή ιδέα για συσκευασία και ανάδειξη των προϊόντων 
σας σε οποιοδήποτε περιβάλλον και εμπορική εκδήλωση.

Για την εξατομικευμένη προσφορά σας επικοινωνήστε μαζί μας (βλ. σελίδα 3).22



ΠΡΟΪΟΝΤΑ

SΚουτιά αποστολής  
 Προσωποποιημέν οι 
τρόποι κοπής ή δίπλωσης 

Κυματοειδή 
χαρτοκιβώτια

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Μολυβοθήκες  
Κασετίνες  
Μικρά μπαούλα  
Κουβαδάκια  
Δίσκοι σερβιρίσματος  
Κλασικοί χαρτοφύλακες 
Χαρτοφύλακες με τζάμι  
 Προσωποποιημένοι τρόποι  
κοπής ή δίπλωσης 

Έπιτραπέζιοι
εκθέτες

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Κλασική οθόνη  
Οθόνη με τσέπη 
Οθόνη με δίσκο  
Πολυώροφη  οθόνη  
Θήκη φυλλαδίων  
Οθόνη PVC  
Οθόνη από πλεξιγκλάς  
Προσωποποιημένοι 
τρόποι κοπής και δίπλωσης 

Έκθέτες τοτέμ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

σε σχήμα  ραφιού  
Εκθέτες σε σχήμα πύργου  
Σχηματισμένοι εκθέτες 
Καβαλέτα με άκαμπτη 
κυψελώδη στήριξη 
Κορνίζα photo booth 
Κάλυμμα σκουπιδοτενεκέ  
Πάνελ με υποστήριξη  
Προσωποποιημένοι τρόποι  
κοπής ή δίπλωσης 

Θήκες και
χαρτοκιβώτια

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

Ελάχιστη παραγγελία: 1 
τεμάχια ξεκινώντας από:

Ελάχιστη παραγγελία: 1 
τεμάχια ξεκινώντας από:

Ελάχιστη παραγγελία: 1 
τεμάχια ξεκινώντας από:

Ελάχιστη παραγγελία: 10 
τεμάχια ξεκινώντας από:



Ποικιλία 
αντικειμένων
Το εξατομικευμένο gadget είναι ένα δώρο που πειράζει 
περαστικούς και πελάτες που διανέμεται από επαγγελματίες 
και εταιρείες κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων, επειδή αυξάνει 
την ικανοποίηση των καταναλωτών.

Με το Tipografia Samperi μπορείτε να εκτυπώσετε 
σημειωματάρια, στυλό, μολύβια, θήκες για σήματα, θήκες 
για επαγγελματικές κάρτες, power banks, καλώδια φόρτισης, 
selfie sticks, τσάντες και ρούχα, φιάλες και θερμικά ποτήρια, 
κεραμικά ποτήρια, ανοιχτήρια μπουκαλιών, ομπρέλες, μα 
και κιτ πρώτων βοηθειών, γιλέκα ασφαλείας, όλα σε μικρές 
ή μεγάλες ποσότητες.

Μπορείτε επίσης να προσφέρετε Gadget εκτός καταλόγου 
και να αξιολογήσετε μια ad hoc προσαρμογή μαζί μας.

Για την εξατομικευμένη προσφορά σας επικοινωνήστε μαζί μας (βλ. σελίδα 3).24



Έκδηλώσεις ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

PΘήκη μενού από οικολογικό 
δέρμα  
Ποδιές  
Θήκη ταυτότητας 
Ανοιχτήρι 
Καρφίτσες 
Αξεσουάρ κουζίνας 
Υφασμάτινα αξεσουάρ 
Καπέλα  
Βεντάλιες

Γραφείο ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Θήκη κάρτας 
Pendrive  
Αξεσουάρ γραφείου 
Επιθέματα ποντικιού 
Φάκελοι εγγράφων A4 
Ντοσιέ για μπλοκάκια A4 

Έίδη χαρτοπωλείου ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Χρωματιστά στυλό 
Στυλό από φελλό 
Μεταλλικό στυλό 
Λεπτά στυλό αφής 
Στυλό  
Στυλό από άχυρο σίτου 
Σετ ξύλινων μολυβιών 
Σετ χρωματιστών παστέλ 

Χόμπι και
αθλήματα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Βραχιόλια Paarty 
Μαγνητικό ανοιχτήρι  
μπουκαλιών 
Αναπτήρες 
Αξεσουάρ παραλίας 
Δάδα δυναμό 
Παγούρια αλουμινίου 
Καθρεφτάκια  τσάντας 
Μπαντάνες 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Όλα τα gadget

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Όλα τα gadget

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Όλα τα gadget

SCOPRI:
- Όλα τα  μοντέλα

Ελάχιστη παραγγελία: 1 
τεμάχια ξεκινώντας από:

Ελάχιστη παραγγελία: 1 
τεμάχια ξεκινώντας από:

Ελάχιστη παραγγελία: 1 
τεμάχια ξεκινώντας από:

Ελάχιστη παραγγελία: 1 
τεμάχια ξεκινώντας από:

Ποικιλία 
αντικειμένων



Ένδυση ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Τσάντα αγορών από καμβά  
Τσάντα gym  
Τσάντα εγγράφων  
Τσάντα υπολογιστή  
Σακίδιο πλάτης  TNT  
Κολιέ πολλαπλών χρήσεων  
Αλυσίδα ποτηροθήκη 

Αξεσουάρ μόδας ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επαγγελματικό πουκάμισο  
Casual πουκάμισο  
Αθλητική φανέλα  
Κλασικό μπλουζάκι  
Μπλουζάκι με V-λαιμό  
Μπλουζάκι με λαιμόκοψη 
σκάφους  
Αθλητικό φούτερ  
Παιδικά ενδύματα 

Paul Gauguin

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
- Όλα τα  μοντέλα

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
- Όλα τα  μοντέλα

Ελάχιστη παραγγελία: 1 
τεμάχια ξεκινώντας από:

Ελάχιστη παραγγελία: 1 
τεμάχια ξεκινώντας από:

Η τέχνη ή είναι αντιγραφή ή επανάσταση.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Τσάντα αγορών από καμβά  
Τσάντα gym  
Τσάντα εγγράφων  
Τσάντα υπολογιστή  
Σακίδιο πλάτης  TNT  
Κολιέ πολλαπλών χρήσεων  
Αλυσίδα ποτηροθήκη 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Επαγγελματικό πουκάμισο  
Casual πουκάμισο  
Αθλητική φανέλα  
Κλασικό μπλουζάκι  
Μπλουζάκι με V-λαιμό  
Μπλουζάκι με λαιμόκοψη 
σκάφους  
Αθλητικό φούτερ  
Παιδικά ενδύματα 



Ή εκτύπωση σε Forex®, αλουμίνιο, PVC, πολυεστέρα, 
αυτοκόλλητο βινύλιο, ταπετσαρία και πολλά άλλα μέσα, 
τυπικά της διαφήμισης, είναι ιδανική τόσο για εσωτερικούς 
όσο και για εξωτερικούς χώρους και έχει απεριόριστα πεδία 
χρήσης. Ή προσαρμογή αυτών των στηρίξεων, μάλιστα, είναι 
πολύ υψηλή και χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο με 
τα χρόνια.

Το Tipografia Samperi σας προσφέρει πολλές διαφορετικές 
υποστηρίξεις για τις εκτυπώσεις σας μεγάλου μεγέθους 
και αν δεν ξέρετε ποια να επιλέξετε, θα σας βοηθήσουμε 
να καταλάβετε ποιο υλικό είναι κατάλληλο για εσάς.

Μεγάλο 
Σχήμα

28 Για την εξατομικευμένη προσφορά σας επικοινωνήστε μαζί μας (βλ. σελίδα 3).



ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Έπιγραφές 
Ππινακίδες 
Πάνελ  
Κορνίζες 
Αντικλεπτικά σώματα  

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Αυτοκόλλητα τοίχου 
Αυτοκόλλητα βιτρίνας 
Αυτοκόλλητα αυτοκινήτου/
μοτοσικλέτας 
Πατούμενα αυτοκόλλητα
Αντικλεπτικά σώματα 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Πλακάτ  
Κουρτίνες 
Πανιά  
Πανό  
Αντικλεπτικά σώματα 

Άκαμπτα 
στηρίγματα
- Forex®
- Διαφανές Plexiglas®
- Opal Plexiglas®
- Λευκό αλουμίνιο
- Βουρτσισμένο αλουμίνιο
- Αλουμίνιο Dibond
- Κυματιστά
- Κυματιστά
- Ήμιδιογκωμένο PVC
- Σάντουιτς
- Χαρτόνι

Έυέλικτα 
στηρίγματα 
- Πολυεστέρας
- Ναυτικό κάλυμμα
- Μικροδιάτρητο
   (δίκτυο  
  πλέγματος)
- TNT
- Ύφασμα με οπίσθιο 
    φωτισμό
- Ecoflat

Αυτοκόλλητα  
στηρίγματα
- Συγκολλητικό PVC
- Ήλεκτροστατικό PVC
- Αυτοκόλλητο βινύλιο
- Αυτοκόλλητα καθρέφτη
- Μικροδιάτρητα    
   αυτοκόλλητα
- Μαγνητικό φιλμ 900μ
- Αντιολισθητικό Safeway
- Ταπετσαρία

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ:
- Σχήματα
- Επεξεργασίες

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ:
- Σχήματα
- Επεξεργασίες

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ:
- Σχήματα
- Επεξεργασίες



30

Φωτογραφία
Αν είστε επαγγελματίας φωτογράφος θα βρείτε εδώ όλα όσα 
χρειάζεστε για να εκτυπώσετε τα αριστουργήματά σας. 

Προωθούμε τις επαγγελματικές δραστηριότητες του 
φωτογραφικού τομέα στην περιοχή για να ενισχύσουμε τα 
ταλέντα τους. Έπομένως, είμαστε σε θέση να καθοδηγήσουμε 
ιδιώτες και εταιρείες στην επιλογή του καλύτερου επαγγελματία 
για τη δημιουργία πλήρως προσαρμόσιμων φωτογραφικών 
υπηρεσιών, κατάλληλων για κάθε συγκεκριμένη ανάγκη.

Το να βασίζεστε  σε εμάς και στους συνεργάτες μας για 
τη φωτογράφισή σας σημαίνει ότι έχετε ό,τι χρειάζεστε 
για κάθε ανάγκη, από την πιο απλή έως και την απόλυτα 
αποκλειστική. Διαθέτουμε τον πιο σύγχρονο, πρωτοπόρο  
εξοπλισμό, διάφορα είδη φωτογραφικών στούντιο και 
μια πλήρη επαγγελματική ομάδα, που αποτελείται από 
Φωτογράφους, Βοηθούς, Χειριστές και, κατόπιν αιτήματος, 
Σκηνογράφους, Μακιγιέρ και Κομμωτές.

30 Για την εξατομικευμένη προσφορά σας επικοινωνήστε μαζί μας (βλ. σελίδα 3).



Φωτογραφική
εκτύπωση

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Έμφανίσεις φιλμ  
 Έμφανίσεις διαφανειών  
Διάφορες εμφανίσεις  
Αναδιαρθρώσεις εικόνας  
Σμίκρυνση  
Έκτύπωση σε φωτογραφικό  
χαρτί  

φωτογραφίας ΠΡΟΪΟΝΤΑ																													

Ψηφιακή εκτύπωση από αρχείο 
Ψηφιακή εκτύπωση από φιλμ 
Λεπτό είδος σε καμβά 
Μη συμβατικά βοηθητικά μέσα 
Φωτογραφικά πάνελ 
Κορνίζα τοίχου 
Αφίσα  
Παραγωγή αντικειμένων 

Υπηρεσίες
φωτογραφίας

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Όλες τις υπηρεσίες

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Φωτογραφίες τελετών 
Φωτογραφίες εκδηλώσεων 
Φωτογραφία ρεπορτάζ 
Διαφημιστική φωτογραφία 
Φωτογραφία πορτραίτου 
Γυρίσματα στο στούντιο 
Προσωποποιημένες  

Άλμπουμ 
φωτογραφιών

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Κλασικά άλμπουμ 
Εμφάνιση  διαφανειών 
Διάφορες εμφανίσεις  

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ:
- Σχήματα
- Υλικά
- Επεξεργασία

Ελάχιστη παραγγελία: 1 
τεμάχια ξεκινώντας από:

Ελάχιστη παραγγελία: 1 
τεμάχια ξεκινώντας από:

Ελάχιστη παραγγελία: 1 
τεμάχια ξεκινώντας από:
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Γραφικά
Θέτουμε τους επαγγελματίες γραφίστες μας στη διάθεσή 
σας για να δώσουν τη σωστή εικόνα στα μέσα επικοινωνίας 
σας, να επεξεργαστούν τα εκδοτικά σας προϊόντα και να 
σχεδιάσουν καλύτερα τη συσκευασία σας.

Έίμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Πείτε μας για το έργο 
σας και το περιεχόμενό του, θα σας κάνουμε προτάσεις για 
να έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε.

Για την εξατομικευμένη προσφορά σας επικοινωνήστε μαζί μας (βλ. σελίδα 3).



Γραφικά
διαφήμισης
Μπορούμε να φροντίσουμε 
για μικρές αλλαγές σε 
ένα ήδη υπάρχον αρχείο 
ή να δημιουργήσουμε ένα 
αρχείο εκτύπωσης για μια 
συγκεκριμένη υποστήριξη. 
Διαφορετικά σχεδιάζουμε 
τα γραφικά σας μαζί από 
την αρχή ακολουθώντας 
τις οδηγίες σας.

Σχεδιασμός 
συσκευασίας
Δεν υπάρχουν όρια στην 
προσαρμογή των νέων 
δοχείων και εκθετών σας. 
Έμπιστευτείτε μας για τη 
δημιουργία της υψηλής 
ποιότητας συσκευασίας 
σας. Ή υπηρεσία σχεδιασμού 
κατά παραγγελία μας 
βασίζεται στις ανάγκες των 
επαγγελματιών: μέσα από 
προσεκτική μελέτη υλικών 
και χρήση τεχνολογιών 
τελευταίας γενιάς, 
είμαστε σε θέση να σας 
προσφέρουμε τις καλύτερες 
λύσεις για την υλοποίηση 
των σχεδίων  σαςla

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σχέδιο λογότυπου  
Σχέδιο μάρκας  
Επικοινωνία  
Εικονογράφηση  
Διανυσματοποιήσεις  
Σχεδίαση UL και UX  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	

Βιβλία   
Εκδοτικά προϊόντα  
Σελιδοποίηση  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σχέδιο με τρόπους 
κοπής ή δίπλωσης 
Γραφικό σχέδιο 
Υλοποίηση πρωτοτύπου  

Έκδοτικά 
γραφικά
Έμπιστευτείτε την 
εκατονταετή εμπειρία μας στο 
σχεδιασμό του εκδοτικού σας 
προϊόντος. Ακολουθώντας 
τις οδηγίες σας, θέλουμε να 
ξεπεράσουμε τυχόν εμπόδια 
που προκύπτουν ανάμεσα 
σε εσάς και στη δημοσίευση 
των νέων εκδοτικών σας 
προϊόντων. Αποφασίσαμε να 
προσφέρουμε στους πελάτες 
μας μια ολοκληρωμένη 
υπηρεσία, η οποία μπορεί να 
συνοδεύσει ακόμα και τους 
λιγότερο έμπειρους σε μια 
παραγωγή υψηλής ποιότητας 
βιβλίων, περιοδικών και 
πολλών άλλων.



Βίντεο
Προωθούμε τις επαγγελματικές δραστηριότητες του 
οπτικοακουστικού τομέα της επικράτειας για να ενισχύσουμε 
τα ταλέντα μας. Έπομένως, είμαστε σε θέση να καθοδηγήσουμε 
άτομα και εταιρείες στην επιλογή του καλύτερου τύπου 
βίντεο για κάθε συγκεκριμένη ανάγκη.

Το να βασίζεστε σε εμάς και στους συνεργάτες μας για το 
οπτικοακουστικό προϊόν σας σημαίνει ότι έχετε όλα όσα 
χρειάζεστε για κάθε ανάγκη, από την πιο απλή έως την 
απόλυτα αποκλειστική. Διαθέτουμε τον πιο πρωτοποριακό 
εξοπλισμό, διάφορα είδη φωτογραφικών στούντιο και 
ένα πλήρες επαγγελματικό προσωπικό, που αποτελείται 
από διοργανωτές παραγωγής, σκηνοθέτες, DOP, χειριστές, 
σχεδιαστές κίνησης, 3D καλλιτέχνες και, κατόπιν αιτήματος, 
Σκηνογράφους, Make Up Artist και Hair Stylist.
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Οπτικοακουστική παραγωγή
ΒΑΣΙΚΕΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΟΥ	ΞΕΚΙΝΟΥΝ	ΑΠΟ:	

Concept and Storyboarding         
Οργάνωση Casting           
Τοποθεσία Οργανισμού          
Σχέδιο, μακιγιάζ και μαλλιά         
Σκηνοθεσία           
Φωτογραφία και γυρίσματα         
Ζωντανός ήχος           
Μετά την παραγωγή ήχου-βίντεο        
Κινούμενα σχέδια (Motion graphic)        
Οπτικά εφέ (VFX)           
3Δ μοντελοποίηση και κινούμενα σχέδια       
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