
Χίλιες εικόνες
Μία λέξη...

www.photofunpark.gr



Καλώς ήλθατε στο www.photofunpark.gr έναν συναρπαστικό κόσμο που αλλάζει τον 
τρόπο που θα βλέπετε τις φωτογραφίες σας. Μέσα από μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων και 
υπηρεσιών, επιλέξτε, δημιουργήστε και εκτυπώστε προσωπικά άλμπουμ, ημερολόγια, πόστερ ή 
σημειωματάρια με πρωταγωνιστές… τις ίδιες τις φωτογραφίες σας.

Κάθε φωτογραφία έχει και μία ιστορία να διηγηθεί. Κάθε μία από αυτές τις ιστορίες περιγράφει 
κάποιες από τις καλύτερες στιγμές μας. Αυτές που θέλουμε να θυμόμαστε για πάντα. Δεν είναι κρίμα 
λοιπόν όλες αυτές οι φωτογραφίες να βρίσκονται θαμμένες σε σκληρούς δίσκους και cd; Για όσους δεν 
τρελαίνονται στην ιδέα να βλέπουν τις αγαπημένες τους φωτογραφίες σαν powerpoint στις ψηφιακές 
κορνίζες ή στον υπολογιστή, ήρθε μία ολοκαίνουρια υπηρεσία να δώσει άλλη διάσταση στις 
φωτογραφίες σας.

Απελευθερώστε τις αγαπημένες σας εικόνες από το αρχείο τους και αναδείξτε τις με τον καλύτερο 
τρόπο μέσα από μία απλή περιήγηση στο www.photofunpark.gr. Εκεί όλα γίνονται παιχνιδάκι. 
Ανεβάστε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες, επιλέξτε το προϊόν στο οποίο θέλετε να τυπωθούν (π.χ. 
άλμπουμ Α4) και το στιλ που επιθυμείτε (π.χ. μαύρο φόντο).

Κάντε την παραγγελία και στη συνέχεια αυτή έρχεται στο σπίτι σας. Τόσο απλά!





Φωτογραφικά 
άλμπουμ
Πάρτε το προσωπικά.
Δημιουργήστε το δικό σας προσωπικό 
άλμπουμ, επιλέγοντας το φόντο και το ύφος 
που ταιριάζει στην αισθητική σας. Εκτυπώστε 
πάνω του τις ψηφιακές σας φωτογραφίες 
και απολαύστε το σαν να ξεφυλλίζετε ένα 
βιβλίο. 
Γράψτε κάτω από τις φωτογραφίες σας 
τίτλους, στιχάκια, περιγραφές, ατάκες 
ή ό,τι άλλο σας έρθει στο μυαλό, 
μεταμορφώνοντας το άλμπουμ σας 
σε μία ολοκληρωμένη ιστορία ή ένα 
λεύκωμα.

Πόστερ κολάζ
Η ζωή σας καρέ 
καρέ!
Αυτά τα πόστερ ξέρουν να κάνουν εντύπωση! 
Τώρα όλη η ζωή ξετυλίγεται μπροστά 
στα μάτια σας. Κολλήστε τους στον τοίχο: 
Το μωρό σας, οι διακοπές, η παρέα και ό,τι 
άλλο βάζει ο νους σας τώρα γίνεται πόστερ. 
Εσείς διαλέξτε το θέμα και αφιερώστε του τις 
καλύτερες στιγμές σας. 



Ξεκινήστε το 
ημερολόγιό σας από 
όποιο μήνα θέλετε.

*

Ημερολόγιο 
τοίχου
Φτιαγμένο για  
να σας φτιάχνει  
τη μέρα!
Όταν πρόκειται για ημερολόγιο τοίχου, το 
www.photofunpark.gr είναι η καλύτερη 
επιλογή. Μόνο εκεί θα βρείτε τρόπο να 
τραβήξετε όλα τα βλέμματα επάνω τους. 
Βάλτε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες 
στο εξώφυλλο και στην αρχή κάθε μήνα, 
για να σας πάει καλά.  
Ένα ιδιαίτερο δώρο για τους φίλους, τους 
συνεργάτες ή για εσάς 
τους ίδιους.

*
Ημερολόγιο 
ατζέντα
Η φωτογραφία 
μπαίνει στην 
ατζέντα! 
Ξεχωρίστε με ένα προσωπικό ημερολόγιο 
που θα κατακτήσει την καρδιά σας με 
την πρώτη ματιά. Εσείς προσθέστε τις 
εικόνες που σημαίνουν πολλά για εσάς και 
αυτό θα σας τις αποκαλύπτει με ένα απλό 
ξεφύλλισμα. Χαρίστε το στον εαυτό σας ή σε 
αγαπημένους και κρατήστε τις στιγμές της 
ζωής σας αξέχαστες. 

*
Επιτραπέζιο 
Ημερολόγιο 
Πυραμίδα 
Φτιαγμένο για να σας 
φτιάχνει τη μέρα!
Βάλτε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες  
στο εξώφυλλο και στην αρχή κάθε μήνα,  
για να σας πάει καλά. Ένα ιδιαίτερο δώρο 
για τους φίλους, τους συνεργάτες ή για εσάς 
τους ίδιους. Εκμεταλλευτείτε τη μοναδική 
δυνατότητα εισαγωγής φωτογραφίας και 
κειμένου σε κάθε μέρα! 

*



Photo Gifts 
Καλή διάθεση 
και φωτογραφίες 
γεμάτες χαμόγελα
Χρειάζονται μόνο 5 λεπτά για να κάνετε 
ένα δώρο που θα το απολαμβάνετε 
κάθε μέρα. Το μόνο που θα χρειαστεί 
είναι καλή διάθεση και φωτογραφίες 
γεμάτες χαμόγελα. Δημιουργήστε 
μοναδικές κούπες, κοσμήματα και 
πολλά άλλα σε 3 απλά βήματα!

Post Cards  
Προσωποποιημένες 
Post Card για κάθε 
περίσταση!
Αποτυπώστε παντού το συναίσθημά σας και 
αφεθείτε στη μαγεία των αγαπημένων σας 
ανθρώπων, δημιουργώντας τις δικές σας 
φωτογραφικές κάρτες.

Ημερολόγια 
Πόστερ
Η Δική σας Έκθεση 
Φωτογραφίας
Διακοσμήστε τους χώρους σας με 
μοναδικά ημερολόγια πόστερ κολάζ σε 
50 χ 70 διάσταση από φωτογραφίες σας. 
Αποτυπώστε παντού το συναίσθημά σας και 
αφεθείτε στη μαγεία των αγαπημένων σας 
ανθρώπων, τοπίων, ζώων δημιουργώντας τη 
δική σας έκθεση φωτογραφίας. 



Θήκες Smart-
phones/Tablets 
Αγκαλιάστε και 
προστατέψτε τα 
αγαπημένα σας gadgets
Δημιουργήστε τις δικές σας θήκες για τα 
έξυπνα gadgets σας, με τις αγαπημένες σας 
φωτογραφίες και σχέδια! Αγκαλιάστε και 
προστατέψτε τα αγαπημένα σας gadgets, με 
τις πιο όμορφες στιγμές σας, με τις μοναδικές 
3D θήκες για τα smartphones σας, αλλά 
και τις εξαιρετικής αισθητικής θήκες για τα 
tablets σας!

Διακόσμηση 
Σπιτιού  
Χαρίστε στυλ  
στο χώρο σας 
Χαρίστε στυλ στο χώρο σας με εκτύπωση 
των αγαπημένων σας στιγμών σε καμβά 
ζωγραφικής, ρολόγια, κορνίζες και πολλά 
άλλα! Μοναδική «artistic» ποιότητα!

Εκτύπωση και μεγέθυνση φωτογραφιών Σε ποικιλία διαστάσεων.  

Βγάλτε τις φωτογραφίες σας στη φόρα!
Αναδείξτε τις πιο όμορφες στιγμές σας με άριστη ποιότητα εκτύπωσης και μεγέθυνσης των φωτογραφιών σας. Μη σας τρομάζουν  
λοιπόν τα φλας του φωτογράφου. Εξάλλου φωτογραφία που μένει στο αρχείο ισούται με φωτογραφία που δεν τραβήχτηκε ποτέ!

Σημειωματάρια  
με φωτογραφίες 
Τώρα υπάρχει  
ένας λόγος παραπάνω  
για να το έχετε  
πάντα μαζί σας
Για να μην ξεχάσετε τις υποχρεώσεις σας, 
υπάρχουν τα απλά σημειωματάρια. Για να μην 
ξεχάσετε τους αγαπημένους σας, υπάρχουν 
τα φωτογραφικά σημειωματάρια. Σελίδα 
προς σελίδα οι φωτογραφικές αναμνήσεις 
σας, μπλέκονται με αυτά που πρέπει να 
θυμηθείτε για την επόμενη ημέρα.



Ήρθε ο καιρός να αγαπήσετε 
τη φωτογραφία από την αρχή 

με μία απλή περιήγηση σε έναν 
κόσμο γεμάτο εικόνες,  

στον κόσμο του  
www.photοfunpark.gr  

Η δημιουργία τους είναι μία άκρως 
διασκεδαστική εμπειρία. Ποιο είναι το 
καλύτερο σας προφίλ; Ποιο χρώμα σας 
φωτίζει. Διαλέξτε τις φωτογραφίες 
που σας κάνουν υπερήφανους και σας 
φτιάχνουν τη διάθεση και βγάλτε τις σε 
κοινή θέα. Ξαναθυμηθείτε τις πιο αστείες, 
τις πιο τρυφερές πόζες και τα ονειρεμένα 
τοπία που δεν θέλετε να βγάλετε από το 
μυαλό σας. 

Ξαναζήστε τις όμορφες αναμνήσεις 
σας τόσο ζωντανά σαν να είναι 
είστε πραγματικά εκεί. Εύκολα και 
απολαυστικά. Καλομάθετε τον εαυτό σας με 
ένα δώρο που δεν θα χορταίνετε να κοιτάτε 
ξανά και ξανά. Δείξτε στους αγαπημένους σας 
ότι τους αξίζει κάτι διαφορετικό που ξεφεύγει 
από τα τετριμμένα και δημιουργήθηκε ειδικά 
για αυτούς. 

Δημιουργήστε στο: www.photofunpark.gr
Κάθε φωτογραφία έχει και μία ιστορία να διηγηθεί...



Βήματα δημιουργίας
Το www.photofunpark.gr είναι μία πρωτοποριακή ιστοσελίδα η οποία σας δίνει άπειρες δυνατότητες αξιοποίησης των φωτογραφιών σας με το 
πάτημα ενός κουμπιού.  Εσείς ακολουθήστε τα 3 απλά βήματα και το μόνο που θα χρειαστείτε, είναι έμπνευση.

Εγγραφή
Μπείτε στο www.photofunpark.gr   
και γίνετε μέλος.

  Ζητείται μόνο το email σας και ο 
προσωπικός σας κωδικός.

  Στη συνέχεια θα λάβετε ένα email 
επιβεβαίωσης των στοιχείων σας.

 Upload
Ανεβάστε τις φωτογραφίες.

  Από τον υπολογιστή σας, στο  
www.photofunpark.gr  εύκολα και απλά 
μέσω μιας φιλικής εφαρμογής. 

  Δεν χρειάζεται να ολοκληρώσετε αμέσως  
τη διαδικασία. Η πλατφόρμα του  
www.photofunpark.gr  μπορεί να 
κρατήσει τις φωτογραφίες που έχετε 
μέχρι στιγμής ανεβάσει, αποθηκευμένες 
σε έναν φάκελο, ώστε να συνεχίσετε ξανά 
όταν εσείς μπορέσετε.

Δημιουργία
Δημιουργήστε, επιλέγοντας το πού και το 
πώς θα εκτυπωθούν οι φωτογραφίες σας.

  Επιλέξτε προϊόν (π.χ. σημειωματάριο) και 
στη συνέχεια το ποια φωτογραφία θα 
εκτυπωθεί πού (σε ποια θέση και με ποιο 
φόντο). Πολύ απλά, σύροντάς τις πάνω 
στα γκρι κουτιά που υπάρχουν σε κάθε 
σελίδα με «drag and drop» ή με «auto 
fill». Αποθηκεύστε. 

  Μπορείτε να δείτε online την ίδια στιγμή 
τη δημιουργία σας.

  Τώρα είσαστε έτοιμοι! 

  Προχωρήστε στο καλάθι αγορών, ορίστε 
πόσα τεμάχια επιθυμείτε να παραγγείλετε, 
και πιέστε παραγγελία. Προσθέστε 
τις πληροφορίες σας, επιλέξτε τρόπο 
πληρωμής και παράδοσης, και πιέστε 
παραγγελία.

1o
Βήμα 2o

Βήμα 3o
Βήμα

* Υπάρχουν βοηθητικά video για όλες τις διαδικασίες διαθέσιμα στο www.photofunpark.gr και στο 

** *



Τρόποι Πληρωμής
Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί:

1.  Πιστωτική κάρτα (Visa/Mastercard/Visa Electron). 

    
Η συναλλαγή γίνετε μέσω Secure Server του συστήματος Easy Pay, 
απευθείας μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. 

2.  PayPal       
Το PayPal είναι μία online υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων. Χρησιμοποιείται 
ευρέως για ασφαλείς συναλλαγές μέσω του Internet. 

3.  Αντικαταβολή  
Η πληρωμή της παραγγελίας γίνεται στον διανομέα της εταιρείας 
ταχυμεταφορών, στη διεύθυνση που δηλώσατε (με επιπλέον χρέωση).

Διαδικασία παραλαβής
Όλα τα προϊόντα, τα οποία θα δημιουργήσετε, μέσα από το site μας, μπορείτε να 
τα παραλάβετε στον χώρο σας, με ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία. 

Η παραγγελία μπορεί να σας αποσταλεί με:

1.  Courier εντός και εκτός Αττικής, ενώ για την πρόοδο της παραγγελίας σας 
θα ενημερώνεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα με ηλεκτρονικό μήνυμα.

2.  Ελληνικά Ταχυδρομεία  συστημένο για ΚΥΠΡΟ και για τις 
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εσείς σκεφτείτε μόνο τις φωτογραφίες σας*.

*  Το www.photofunpark.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις και με κανέναν τρόπο 
δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει μέρος ή το σύνολο των προσωπικών στοιχείων 
των πληροφοριών και των φωτογραφιών που οι χρήστες μας εμπιστεύονται. Όλες οι πληροφορίες κάθε 
παραγγελίας και τα προσωπικά στοιχεία κάθε μέλους του www.photofunpark.gr είναι εμπιστευτικά και 
κωδικοποιημένα, ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κανέναν άλλον, έκτος από το www.
photofunpark.gr. 

Με την εγγύηση της εμπειρίας 
Μυτιληναίος Α.Ε.
Τον Μάρτιο του 2010, η εταιρία γραφικών τεχνών Μυτιληναίος Α.Ε. -μια 
εταιρία που από το 1930 παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας από τον 
δημιουργικό σχεδιασμό έως την εκτύπωση και την βιβλιοδεσία- μένοντας 
πάντα πιστή στο όραμα της για ανάπτυξη, ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες 
τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου και έχοντας πάντα σαν γνώμονα την 
αναβάθμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, προχώρησε σε επενδύσεις 
υψηλής τεχνολογίας και δημιούργησε το PhotoFunPark,  ένα κέντρο παροχής 
ψηφιακών προϊόντων υψηλής ποιότητας που αποτελείται από το ηλεκτρονικό 
κατάστημα www.photofunpark.gr.

Διασφάλιση Ποιότητας Παραγωγής 
& Περιβαλλοντολογικής 
Διαχείρισης
Ο επαγγελματισμός και η ποιότητα της εταιρίας Μυτιληναίος Α.Ε. έχει 
επισφραγιστεί από την Διεθνή Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2000 
παγιώνοντας την στις κορυφαίες θέσεις του κλάδου της. Η ένταξη του συστήματος 
ποιότητας ISO στην καθημερινή μας λειτουργία βελτιώνει την παραγωγική 
διαδικασία και διασφαλίζει σταθερή ποιότητα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας.
Με την πιστοποίηση ISO 14001, η εταιρεία κατάφερε να μειώσει στο ελάχιστο την 
επίδραση που έχει η παραγωγική της διαδικασία αλλά και η λειτουργία της στο 
περιβάλλον. 

www.mytilinaios.com  





www.photofunpark.gr

Παπαστράτου 73Α & Ψαρρών
Πειραιάς 185 46 
Εταιρεία Γραφικών Τεχνών Μυτιληναίος Α.Ε
Τ: 210 4212555 – F: 210 4212556
Email: info@photofunpark.gr
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