
Dot digital print applications I.K.E.   
 
Εμπόριο μηχανών γραφείου και γραφικών τεχνών 
 
 
Α.Παναγούλη 88 & Κρήτης 47 
210 6008047 
andreas@dotdpa.gr 
www.dotdpa.gr 
 
υπεύθυνος - πληροφορίες  
Κλήμης Ανδρέας 
κιν:6985 126 344 

Ζάκος Χατζηγιαννάκης 
 
Διαφημιστής 
 
Μακρυγιάννη 50 Μαρούσι 
2110127919, 6985050450 
zakosch@gmail.com 
 
 Design Kinks - Π.Α.Βεργόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ 
 
Δημιουργικό γραφείο - Σύμβουλοι 
 
Υπάτης 12, Κάτω Χαλάνδρι 15231 
2106778710 
crv@designkinks.gr 
http://www.designkinks.gr 
 
Είπαμε να σταματήσουμε να κυνηγάμε την ποντικοουρά μας και να γίνουμε λίγο πιο «kinky» με 
το ρίσκο να μας βγει το όνομα! Είμαστε οι Design Kinks (με σήμα το Βασιλιά πόντικα) και 
πιστεύουμε στη δημιουργικότητα και τη φαντασία!Η ζωή μας στην ποντικοφωλιά μας δίδαξε ότι η 
ομαδική δουλειά από μικρούς αλλά δυνατούς πυρήνες μπορεί να φέρει περισσότερο κέφι και 
αναπόφευκτα καλά αποτελέσματα! Δείτε τη δουλειά μας και επικοινωνήστε μαζί μας! 
Creative Design is Kinky! 
Ο δημιουργικός σχεδιασμός είναι kinky, προκλητικός και αποτελεί μια διαδικασία σχεδόν 
αισθησιακή. Κάθε διαφορετικό project αποτελεί μια πρόκληση που χρειάζεται άλλη προσέγγιση 
κάθε φορα, διαφορετικά εργαλεία, ακόμα και διαφορετική διάθεση! Κάτι σαν φλέρτ ή μάλλον 
ακριβώς σαν αυτό! Είναι “κόρτε” και ενίοτε… καταλήγει στην ολοκλήρωση, στο γάμο ή και στο 
διαζύγιο (με καβγάδες και διατροφές!). 
Εμείς ως γνήσιοι διεστραμένοι σχεδιαστές… παίζουμε με όλα τα project, χωρίς ταμπού(!) και με 
γνώμονα πάντα το αρτιότερο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ! 
 



Leridis Printing Solutions 
 
Γραφικές τέχνες 
 
Αιγαίου 35, Θέση Καρελλά Κορωπί 
210 6630990 
leridis@entyposis.gr 
www.entyposis.gr 
 
 
 
 
Printory personalized 
 
Προσωποποιημένα δώρα 
 
Αιγαίου 35, Θέση Καρελλά Κορωπί 
210 6640170 
info@printory.gr 
www.printory.gr 
 
Προσωποποιημένα δώρα, προσωποποιημένα υλικά για πάρτυ, Σχολικά είδη 

FlyMedia 
 
Παραγωγή διαφημιστικών βίντεο 
 
Σπ. Ζερβού 21, Ν.Φάληρο 
6944458442 
t.katakalos@flymedia.gr 
www.flymedia.gr 
 
Η FlyMedia παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ή εταιρικών ταινιών. 
Η έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών μας, μπορεί να καλύψει όλο το εύρος μιας 
παραγωγής, από τη συγγραφή του σεναρίου έως το τελικό βίντεο. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες 
προβολής της επιχείρησης σας  για εταιρική ή προϊοντική προβολή , για εκδηλώσεις ή εκθέσεις, 
μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε την κατάλληλη προβολή για εσάς. 

tel:210%206630990
mailto:leridis@entyposis.gr
http://www.entyposis.gr/
tel:210%206640170
mailto:info@printory.gr
http://www.printory.gr/
mailto:t.katakalos@flymedia.gr
http://www.flymedia.gr/


THE ADVISORS 
 
Marketing services 
 
Λεωφ. Αναπαύσεως 51-53, Βριλήσσια 
210 9220520 
k.goula@theadvisors.gr 
 
Business Plan 
Marketing Plan 
Communication plan 
ΑΤL & BTL activities 
Marketing activation 
Promotional plan 
Digital marketing 
TVC creation  
Lanch activities 
Market reaserches (qualitative & quantitative)  
P&L analysis 
 
Findhere – Findigital 
 
Digital Marketing 
 
Ζήνωνος Ελεάτου 8 
2106025389 
igiannopoulos@findhere.gr 
www.findhere.gr  
www.findigital.gr 
 
Δραστηριοποιούμαστε κυρίως σε 2 κλάδους: 
1. Έχουμε τον πανελλαδικό ηλεκτρονικό κατάλογο Findhere ένα portal πληροφόρησης και 
2. Είμαστε ένα performance-based Digital Agency, στελεχωμένη από επαγγελματίες που προέρχονται 
μέσα από τον χώρο του Digital Marketing. Κύρια πεδία ασχολίας: 
- Κατασκευή sites, eshops, social media 
- Digital promotion (google ads, facebook, ads, email marketing, affiliate etc) 
- SEO 
- Διαχείρισης sites, eshop, social media 

Pulse & Opinion 
Digital Marketing Agency 
 
Πραξιτέλους 2, 15127 Μελίσσια 
2120002766 
office@pno.systems 
www.pno.systems 
 
Υπηρεσίες: Δημιουργία website - Διαχείριση και διαφήμιση σε Social Media - SEO - Διαχείριση Ψηφιακής 
Φήμης -Big Data - Συναισθηματική Ανάλυση αναφορών από χρήστες σε κοινωνικά δίκτυα 

 

mailto:k.goula@theadvisors.gr
mailto:igiannopoulos@findhere.gr
http://www.findhere.gr/
http://www.findigital.gr/
mailto:office@pno.systems
http://www.pno.systems/


ΤΕΛΕΙΑ 
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ & ΒΑΠΤΙΣΗΣ 
 
ΣΟΛΩΝΟΣ 130, 10681 ΑΘΗΝΑ 
210 3617338 
teleiapr@gmail.com 
www.teleiaprosklitiria.gr 
 
facebook_ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΙΑ και Laser Cut Invitations 
 

 PILLAR AE 
Κλασικές & Ψηφιακές εκτυπώσεις 
 
Τακη Περτσεμλη 26 Βυρωνας 
2107649310-12 
info@pillar.gr 
www.pillar.gr 
 

mailto:teleiapr@gmail.com
http://www.teleiaprosklitiria.gr/
mailto:info@pillar.gr
http://www.pillar.gr/

