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Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001

Σήμερα, που ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος δύσκολα μπορεί να τα 

καταφέρει κανείς μόνος του. Αυτός είναι ο λόγος που ξεχωρίζουν 

όσοι ξέρουν να δουλεύουν σαν ομάδα. Άλλωστε επιτυχία ορίζεται  

η επιλογή κατάλληλων συνεργατών. 

Στη Μυτιληναίος ΑΕ το στοίχημα αυτό το έχουμε κερδίσει.  

Όχι μόνο γιατί βρισκόμαστε 90 χρόνια στο χώρο με τη δική σας 

εμπιστοσύνη.  Ο στόχος μας είναι να είμαστε δίπλα σας, σαν 

ειδικός συνεργάτης και σύμβουλος στον τομέα που γνωρίζουμε 

πολύ καλά, της έντυπης επικοινωνίας, με ειδικές ιδέες και λύσεις που 

διαμορφώνονται σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. 

Η Μυτιληναίος ΑΕ είναι η πρώτη ελληνική καθετοποιημένη μονάδα 

παραγωγής εκτυπώσεων. Με άρτιο δικό μας εξοπλισμό τελευταίας 

τεχνολογίας που ανανεώνεται συνεχώς, καταφέρνουμε πάντα να 

διατηρούμε χαμηλό κόστος παραγωγής και να πετυχαίνουμε υψηλές 

ταχύτητες και άριστη ποιότητα στο προϊόν και τις υπηρεσίες 

που προσφέρουμε. Ταυτόχρονα, με in house δημιουργικό τμήμα, 

μπορείτε να είστε ακόμη πιο σίγουροι για την αισθητική ποιότητα και 

την ιδιαίτερη ταυτότητα που θα έχει η δουλειά που μας αναθέσατε.

Για εμάς η προσπάθεια δεν σταματάει ποτέ. Προχωράμε διαρκώς σε 

νέα έργα και ανοίγουμε τους ορίζοντές μας προς νέες κατευθύνσεις. 

Με σύμμαχο εσάς και οδηγό την ικανοποίηση αναγκών που θα 

προέκυπταν και σε εμάς τους ίδιους σαν καταναλωτές, είμαστε 

έτοιμοι να υποδεχτούμε το αύριο με αυτοπεποίθηση.
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Είμαστε έτοιμοι  
να υποδεχτούμε το αύριο

με αυτοπεποίθηση
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Η Μυτιληναίος ΑΕ σας υποδέχεται σε έναν κόσμο στον οποίο 
οι ιδέες μεταμορφώνονται σε δημιουργία. Η εταιρία μας δίνει 
έμφαση στο να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας, από τον 
δημιουργικό σχεδιασμό έως την εκτύπωση: offset και ψηφιακή και 
προσεγμένη βιβλιοδεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς. 
Τα προϊόντα μας διασφαλίζονται από τη Διεθνή Πιστοποίηση 
Ποιότητας ISO 9001.

Μέσα από μία επιτυχημένη πορεία 90 ετών στο χώρο της 
εκτύπωσης, σήμερα, έχει να επιδείξει μία δυναμική εξέλιξη που 
την καθιστά πρωτοπόρο. Συνδυάζοντας παράδοση, τεχνογνωσία 
και πρωτοπορία, η εταιρία συνεχίζει να θέτει ολοένα και 
υψηλότερους στόχους, με σκοπό να καλύψει όλο το φάσμα των 
γραφικών τεχνών.

Για την Μυτιληναίος ΑΕ οι δημιουργικές πρωτοβουλίες δεν 
σταματούν ποτέ γι’ αυτό:

•  Τον Οκτώβριο το 2009 λάνσαρε το www.photofunpark.gr ένα 
συναρπαστικό ηλεκτρονικό κατάστημα στο οποίο οι χρήστες 
δημιουργούν μόνοι τους online με τις ψηφιακές τους 
φωτογραφίες, προσωποποιημένα προϊόντα όπως φωτογραφικά 
άλμπουμ, πόστερ κολάζ, σημειωματάρια και ημερολόγια.

•  Tον Σεπτέμβριο του 2010, η Μυτιληναίος ΑΕ απέκτησε και το 
δικό της «σπίτι», ένα τριώροφο, ιδιόκτητο κτήριο στον Πειραιά,  

•  Tαυτόχρονα, η εταιρία μας προχώρησε σε καίρια επένδυση 
αναβάθμισης εξοπλισμού με μηχανήματα τελευταίας 
τεχνολογίας που συνιστούν πλέον μία ολοκληρωμένη μονάδα 
ψηφιακής εκτυπωτικής παραγωγής, 

•  Τα Χριστούγεννα του 2014 η εταιρεία μας λάνσαρε μέσα από 
το www.photofunpark.gr νέα πρωτότυπα προσωποποιημένα 
photo gifts, μεταξύ των οποίων και θήκες κινητών με 
τρισδιάστατη εκτύπωση.

•  Τον Δεκέμβριο του 2015 η εταιρεία μας προχώρησε σε ανάπτυξη 
του τμήματος πωλήσεων, αυξάνοντας τον αριθμό των 
εργαζόμενων, και παράλληλα εκπαιδεύοντας τους σε μηνιαία βάση. 

•  Τον Μάρτιο του 2017 η εταιρία μας προχώρησε σε αναβαθμίσεις 
συστημάτων, προγραμμάτων και μηχανημάτων του ατελιέ. 

01. Η Εταιρία

Η Μυτιληναίος ΑΕ 
είμαστε εμείς.  
Μία ομάδα γεμάτη ενθουσιασμό και 
αγάπη για τη δημιουργία που δεν στα-
ματά να οραματίζεται νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες που θα προσφέρουν κάτι νέο 
και διαφορετικό, που θα ικανοποιούσε 
πρωτίστως τις δικές μας απαιτήσεις. 

Η Μυτιληναίος ΑΕ όμως 
είσαστε κι εσείς.  
Οι πελάτες και υποστηρικτές της. Εσείς 
που θέλετε να έχετε επιλογές ανάμεσα 
σε προϊόντα και υπηρεσίες που είναι 
όπως ακριβώς τα φανταστήκατε. Φτιαγ-
μένα στα μέτρα σας με έμπνευση  
και προσωπικό ενδιαφέρον. 

Γι’ αυτό στη Μυτιληναίος ΑΕ, 

φροντίζουμε να ακούμε  
τις επιθυμίες σας  
και με τόλμη και εμπιστοσύνη στη δημι-
ουργικότητα, να τις μετατρέπουμε σε 
φιλόδοξα επιχειρηματικά σχέδια, 
που αναπτύσσουν την εταιρία σας 
και προετοιμάζουν το μέλλον.
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Για εμάς στη Μυτιληναίος ΑΕ η αυτονομία είναι 
σημαντικό κεφάλαιο της δουλειάς μας. Έτσι φροντίσαμε 
να εξασφαλίσουμε μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας 
τεχνολογίας, που δεν παραλείπουμε να ανανεώνουμε 
συχνά προκειμένου να μπορούμε να ικανοποιούμε ακόμα 
και τις πιο εξεζητημένες  παραγγελίες, χωρίς εκπτώσεις 

στην ποιότητα ή στον χρόνο εκτέλεσης. Στην εταιρία 
Μυτιληναίος ΑΕ εκτός από την υψηλή τεχνολογία, 
επενδύουμε και στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος σε εμάς 
είναι το πρόσωπο και η καρδιά της επιχείρησης, δηλαδή 
η ειλικρινής σχέση μας με τον πελάτη και το μεράκι της 
προσπάθειας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

2.1  Τμήμα Πωλήσεων – Marketing 
Πηγαίνουμε την επιχείρησή σας 
πάντα ένα βήμα πιο μπροστά!
Υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι πάντα 
εκεί για εσάς. Ότι και αν χρειαστείτε καθ’ 
όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας, 
το τμήμα αυτό θα βρίσκεται πάντα στη 
διάθεσή σας. Πρόκειται για ανθρώπους 
δικούς μας οι οποίοι αναλαμβάνουν 
προσωπικά το έργο σας και επεμβαίνουν 
για να προσφέρουν λύσεις, συμβουλές 
και ενημέρωση, άμεσα και υπεύθυνα. 
Γιατί για την Μυτιληναίος ΑΕ πέρα από 
το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντική 
και η ικανοποίηση του κάθε πελάτη 
μας ξεχωριστά. Είμαστε πάντα ανοιχτοί 
στα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας 
ενώ  παράλληλα το τμήμα Πωλήσεων 
και Marketing ερευνά συστηματικά και 
φροντίζει να βελτιώνει τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες, σύμφωνα με τις τελευταίες 
τάσεις της αγοράς.

2.2 Τμήμα Κοστολόγησης
Εργαζόμαστε σκληρά… για το συμφέρον σας!
Το τμήμα αυτό διαφοροποιείται σε σχέση με άλλες 
εταιρίες.  Δεν πιστεύουμε στην κατηγοριοποίηση της 
δημιουργίας, γι’ αυτό  και δεν λειτουργούμε έτσι. Με βάση 
τις προκαθορισμένες βέβαια προδιαγραφές και πάντα σε 
συνεννόηση με τους υπεύθυνους πωλήσεων, κοστολογού-
με μεμονωμένα κάθε εργασία και αντιμετωπίζουμε κάθε 
πελάτη ξεχωριστά. Όχι με τη μορφή ενός τυποποιημένου 
τιμοκαταλόγου. 

02. Ολοκληρωμένη Μονάδα Εκτυπώσεων 

Παίρνουμε τα σχέδιά σας… 

               προσωπικά!
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2.3 Δημιουργικό Τμήμα
Η δημιουργικότητα είναι η 
πιο αξιόπιστη επένδυση!
Αν θέλετε η δουλειά σας να ξεχωρί-
ζει, υπάρχει ο ειδικός. Το Δημιουργικό 
Τμήμα της Μυτιληναίος ΑΕ. Εμπειρία, 
φαντασία και πρωτοτυπία συνδυάζο-
νται για να σας προσφέρουμε αυτό 
το κάτι παραπάνω που θα μας κάνει 
υπερήφανους για το δικό σας προϊ-
όν. Επιπλέον, το δημιουργικό μας έχει 
στη διάθεσή σας τμήμα ηλεκτρονικού 
μοντάζ και CTP για ακόμη πιο εξεζητη-
μένες εργασίες 

2.4 Τμήμα Παραγωγής και 
Βιβλιοδεσίας
Κανείς δεν ξέρει τη δουλειά 
μας καλύτερα!
Το τμήμα αυτό πρωταγωνιστεί στην 
εταιρία μας. Εκεί «γίνονται» όλα! 
Παραγωγή και εκτυπώσεις. Στο τμήμα 
αυτό όλες οι ιδέες σας αποκτούν 
μορφή. Για να είμαστε συνεπείς 
απέναντι σε εσάς και τις επιθυμίες 
εξασφαλίζουμε πλήρη μηχανολογική 
αυτονομία με ιδιόκτητες μηχανές 
εκτύπωσης offset, βιβλιοδετικές 
κ.τ.λ. ενώ παράλληλα φροντίζουμε 
για τη συνεχή ανανέωση και ανα-
βάθμιση του μηχανολογικού εξοπλι-
σμού μας, ώστε να είμαστε πάντα σε 
ετοιμότητα να σας προσφέρουμε ένα 
τελικό προϊόν άριστης ποιότητας, που 
επισφραγίζεται και από την Διεθνή 
Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 
9001. 

2.5 Τμήμα Ψηφιακής Εκτύπωσης
Η τεχνολογία… στην υπηρεσία σας!
Αυτό το νεοσύστατο τμήμα της Μυτιληναίος 
ΑΕ διαθέτει την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας. Με απαράμιλλη ποιότητα που 
ξεχωρίζει, η digital εκτύπωση δεν υπερέχει 
μόνο στην ποιότητα, αλλά και στην 
ποσότητα. Καμία δουλειά δεν είναι αρκετά 
μεγάλη για τα υπερσύγχρονα μηχανήματα 
ψηφιακής εκτύπωσης που διαθέτουμε. Απλά 
προκαλέστε μας και το αποτέλεσμα θα μας 
δικαιώσει.

Κάθε ανάγκη σας 

είναι επιθυμια μασ!
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Το όνομά μας υπογράφει την 

καλύτερη δουλειά σας!
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Για τη Μυτιληναίος ΑΕ 
ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι το παν. Εσείς! Γι’ αυτό 

σας υποδεχόμαστε στη μεγάλη οικογένεια της εται-
ρίας μας, πέρα από συμβάσεις και τυπικότητες.

3.1 Προσωπική Επαφή
Πίσω από κάθε εταιρία κρύβεται ένας ή 

περισσότεροι άνθρωποι. Αυτό ισχύει και 
για τη Μυτιληναίος ΑΕ όπως και για τη 

δική σας εταιρία. Έτσι, προτιμάμε να ερχό-
μαστε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί σας για 

να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες σας. Το τμήμα πωλήσεών μας, ανα-
λαμβάνει τον ρόλο του συμβούλου σε υφιστά-
μενους αλλά και νέους πελάτες τους οποίους 
ενημερώνει για τις λύσεις που μπορούν να κα-
λύψουν τα ζητούμενα κάθε εταιρίας. 

3.2 After Sales Support
Η συνεργασία μας δεν σταματάει στην πώλη-
ση. To τμήμα Marketing και πωλήσεων φρο-
ντίζει να διατηρεί επαφή μαζί σας και να 
χρησιμοποιεί τις γνώσεις που αποκομίζει 

από τη διάδραση αυτή, εποικοδομητικά.  
Με τη βοήθεια ερωτηματολογίων ικα-

νοποίησης μπορούμε να βελτιωνό-
μαστε συνεχώς και επωφελούμα-

στε από τα δικά σας σχόλια, 
χτίζοντας μία ειλικρινή 

σχέση εμπιστοσύνης.

3.3 ΠιστοποιήσΗ  
Ποιότητας ISO 9001
Ο επαγγελματισμός και η ποιότητα της 
Μυτιληναίος ΑΕ έχει επισφραγιστεί από 
την Διεθνή Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 
9001 παγιώνοντας την στις κορυφαίες θέσεις 
του κλάδου των Γραφικών Τεχνών. 
Η ένταξη του ISO 9001 στην καθημερινή λει-
τουργία της Μυτιληναίος ΑΕ βελτιώνει συνε-
χώς τις παραγωγικές τις διαδικασίες, με απο-
τέλεσμα να πετυχαίνει να διασφαλίζει σταθερή 
ποιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

0
3
. 
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α Εξυπηρέτησης
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4.1 Διαφημιστικά Έντυπα

Σχεδιασμός, επιμέλεια και παραγωγή 

έντυπου διαφημιστικού υλικού 

• προσπέκτους 

•  1φυλλα, 2πτυχα, 3πτυχα, 4σελιδα,  

8 σελιδα, 16 σέλιδα κλπ

• ενημερωτικά φυλλάδια 

• folder, ντοσιέ 

• ένθετα για περιοδικά ή εφημερίδες 

• τιμοκατάλογοι 

• κατάλογοι προϊόντων 

• φέιγ βολάν 

• αφίσες 

• ημερολόγια

4.2 Εκδόσε
ις 

Σχεδιασμός, σελιδοποίηση και 

παραγωγή 

• απολογισμών εταιριών 

• ετήσιων εκθέσεων 

• ενημερωτικών δελτίων 

• Περιοδικών 

• λογοτεχνικών βιβλίων 

• ιατρικών βιβλίων 

• εφημερίδων

4.3 Εταιρική Ταυτότητα

Σχεδιασμός και παραγωγή λογότυπου 

και εταιρικής ταυτότητας και 

εφαρμογή (και εκτύπωση) του σε: 

• επαγγελματικές κάρτες 

• επιστολόχαρτα 

• φάκελα 

• Folder 

• μπλοκ 

• Δελτία Αποστολής* 

• Τιμολόγια* 

• Αποδείξεις* 

*(σε μπλοκ, μηχανογραφημένα ή σε 

απλά φύλλα για laser εκτυπ
ωτές)

Η Μυτιληναίος ΑΕ αποτελεί το αποκορύφωμα μιας δυναμικής πορείας 90 χρόνων καλύπτοντας όλο το φάσμα των 
γραφικών τεχνών, παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δημιουργικού σχεδιασμού, εκτύπωσης και 
βιβλιοδεσίας. Φιλοσοφία μας είναι να μην αφήνουμε τίποτα στην τύχη, όσο απαιτητική και αν είναι η εργασία που μας 
ζητείται. Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα προκύπτει τόσο από τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς στις 
οποίες προσφέρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όσο και από την ασυμβίβαστα κορυφαία 
ποιότητά τους που είναι και το κύριο μέλημά μας. Αυτό επιτυγχάνεται με την αφοσίωσή μας 
στο έργο μας και στο καθημερινό στοίχημα που βάζουμε ενάντια στον χρόνο. 
Άριστη ποιότητα αποτελέσματος στον ελάχιστο χρόνο παράδοσης 
είναι για εμάς η καλύτερη διαφήμιση της δουλειάς μας. 
Γι’ αυτό οι καταναλωτές, ιδιώτες ή επιχειρήσεις 
που συνεργάζονται μαζί μας μία φορά, 
μένουν πιστοί πελάτες μας 
για πάντα.

04. Προϊόντα και Υπηρεσίες
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4.4 ειδική
 επεξεργα

σία 

(φινίρισμα) 

• πλαστικοποίηση 

• τοπικό uv 

• χρυσοτυπία 

• αναγλυφοτυπία 

• μεταξοτυπία 

• σπιράλ 

• κοπτικό 

• κόλλημα 

4.5 Ψηφιακή εκτύπωση

• διαφημιστικών εντύπων 

•  1φυλλα, 2πτυχα, 3πτυχα,  

4σελιδα, 8 σελιδα 

• τιμοκαταλόγων 

• καταλόγων προϊόντων 

• Αφισών ή πανό 

•  με πλαστικοποίηση ή χωρίς 

πλαστικοποίηση 

•  σε μουσαμά, πανί, χαρτί ή αυτοκόλλητο, 

ή σε k – mount, κλπ. 

4.6 Συσκευασίες - Ε
τικέτες - 

Κουτιά

Σχεδιασμός και παραγωγή 

συσκευασιών κουτιών 

• κουτιά μπουκαλιών 

• φυτοφαρμάκων 

• καλλυντικών, τροφίμων κτλ 

• με ή χωρίς UV ή πλαστικοποίηση 

• με ή χωρίς παράθυρο 

• με διαφόρων ειδών κλεισίματα 

4.7 Σχεδ
ιασμός και παραγωγή 

ετικετών 

• Ετικέτε
ς αυτοκόλλητες - χάρτινες

• πλαστικές για οινοπνευματώδη 

•  κρασιά, χυμούς, φαρμακευτικά 

προϊόντα 

•  αγροτικά προϊόντα  

(φυτοφάρμακα κλπ) 

• Για ετικε
τέζα ή όχι 

• με χρυσοτυπία ή μεταξοτυπία 

• αυτοκόλλητες ή μη 

• σε χαρτί απλό ή υδράντοχο. 

4.8 Διαφήμιση - Προώθηση

Δημιουργία και σχεδιασμός 

καταχωρήσεων για περιοδικά, 

εφημερίδες και άλλα έντυπα, με βάση 

την στρατηγική που θα χαραχθεί 

από κοινού. 

• Ενέργειες προώθησης πωλήσεων

•  Προσωποποιημένες επιστολές 

(Direct Marketing)

• Συμβουλές επικοινωνίας

Η δική σας 
καθετοποιημένη μονάδα 

παραγωγής εκτυπώσεων
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06. Ενδεικτικό Πελατολόγιο

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:  
• ADCO ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΠΕ
• AHI CARRIER
• ALDEMAR HOTELS 
• ARYSTA LIFESCIENCE HELLAS
• AROMCA COSMETICS
• BASF HELLAS ΑΒΕΕ
• BEAUTY WISHES
• BENOSTAN
• BIC
• BIOPLASIS
• BIONAT
• BRISTOL-MYERS SQUIBB
• CANDY HOOVER HELLAS ΑΕ
• CAPSIS HOTELS AND RESORTS 
• CARAD ΑΕ 
• CHILLBOX FROZEN YOGURT & JUICY SPOONS
• CREDIN HELLAS
• CLOUDBIZ
• CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI 
• DELIFRANCE HELLAS A.E.
• DOOR TRAINING GREECE
• DRAPA CHEMY 
• ELEFSINA HOTEL 
• ELETSON COOPORATION
• EPSILON NET 
• ESPIEL HOME DETAILS
• ESTEE LAUDER HELLAS A.E.
• FATRO HELLAS
• FLAX NATURAL PRODUCTS  
• FORD MOTORS ΕΛΛΑΣ Α.Ε
• FRESH LINE COSMETICS
• GALDERMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
• GS ABEE
• HASBRO HELLAS
• HEALTH SIGN
• HEAVEN MUSIC
• HELLENIC FRUITS JUICE Α.Ε. 
• HERBAL LIFE INTERNATIONAL GREECE
• HUSQVARNA HELLAS LTD
• ICON INTERNATIONAL TRAINING
• IDER
• ILIAS LALAOUNIS
• INACCESS AE
• INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS
• KAYAK ΑΒΕΕ
• KORD GROUP BEAUTY CARE  SA

ISO 9001:  Διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα 

05. Πιστοποίηση   

Το ISO 9001, ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρό-
τυπο για τη διαχείριση της ποιότητας εφαρμόζεται 
από την Μυτιληναίος Α.Ε από το 2007.  Ο ποιοτι-
κός έλεγχος τηρείται σε όλα τα στάδια της πα-
ραγωγικής διαδικασίας: Προεκτυπωτικά με την 
έγκριση του δοκιμίου από τον πελάτη, εκτυπω-
τικά με έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων και 
μετεκτυπωτικά με δειγματοληπτικό έλεγχο πριν 
την παράδοση του τελικού προϊόντος.

Η ένταξη του συστήματος ποιότητας ISO 9001 
στην λειτουργία της Μυτιληναίος Α.Ε βελτιώ-
νει την παραγωγική διαδικασία, διασφαλί-
ζοντας σταθερή ποιότητα στα προϊόντα και 
στις υπηρεσίες της επιχείρησης.
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Μυτιληναίος Α.Ε 

• M.A.C.  COSMETICS GREECE 
• MARK AALEN
• MALAPETSAS LIGHTING
• NEXANS HELLAS ABEE
• NIVA SHIPPING LTD
• NORDIA S.A. - MARMOLINE
• NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
• PALMIE BISTRO
• PETROCOLL ABEE
• PERFUMELAND  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΕ
• PHARMASWISS HELLAS
• POLYECO 
• REHAU ΕΠΕ
• ROCHE BOBOIS PARIS
• SARANTIS INDUSTRY OF COSMETICS 
• SEASCAPE  Μ. ΕΠΕ
• SIEMENS AE 
• STAGER ABEE
• STEFOS EVRIPIDOU LTD (CYPRUS)
• STOCK HOUSE CENTER
• STOP AEBE
• SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
• SYNGENTA HELLAS AEBE 
• UNITED COLORS OF BENETTON
• VOLKAN SUPERIOR SANTORINI BEER 
• ZER FAM 
• ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
• ΑΒΑΞ ΑΒΕΕ 
• ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
• ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
• ANTENNA GROUP   
• ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ LOGISTICS
• ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΑΕ
• ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε
• BIOMAN ABEE
• ΒΙΟΣΥ ΑΕ
• ΔΗΜΟΥΛΑΣ Α.Ε
• ΕΜΑ Α.Ε.
• ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΧΡΩΜΑ ΑΕ 
• ΕΛΒΗΧ ΑΒΕΕ
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
• ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
• ΗΝΙΟΧΟΣ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.
• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
• ΚΑΛΛΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.
• ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
• ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ

• ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
• ΜΑΠΕΙ ΑΕ
• ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Ε.
• ΜΟΝΩΤΙΚΗ Σ & Δ ΒΛΑΧΟΣ ΑΕΒΕ
• ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ  ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Β.Ε
• Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
• ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ 
• ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΠΦ
• ΠΑΛΣΙΔ - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ε ΑΕ 
• ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
• ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ
• ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
•  Σ.Ε.Τ.Ε.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
• ΣΤΡΙΓΓΟΥ Ε & Α ΑΒΕΕ
• ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΕ
• ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
• ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
• ΦΑΡΜΕΞ
• ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ 
• ΨΗΜΙΤΗ ΑΕ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
• CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε
• METLIFE ALICO
• FORTIS BROKERS
• ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
• ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 
• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
• ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
• Β.Ε.Α. (ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ) 
• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 
• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 
• ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ  
• ΔΕΣΦΑ
• ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
• ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
•  Ε.Β.Ε.Π. (ΕΜΠΟΡΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ) 
• Ε.Ε.Π. (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)
• ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 
• ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
• ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 
• ΤΖΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
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7.2.1 Φωτογραφικά Αλμπουμ
Πάρτε το προσωπικά!
Δημιουργήστε το δικό σας προσωπικό άλμπουμ, επιλέγοντας 
το φόντο και το ύφος που ταιριάζει στην αισθητική σας, σε μία 
ολοκληρωμένη ιστορία ή ένα λεύκωμα.

7.2.2 Πόστερ Κολάζ
Η ζωή σας καρέ καρέ!
Αυτά τα πόστερ ξέρουν να κάνουν εντύπωση! Τώρα όλη η ζωή 
ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια σας. 

7.2.3 Ημερολόγια Πόστερ
Ξεκινήστε την κάθε μέρα με ένα χαμόγελο!
Προσθέστε χαμόγελα, θετική σκέψη, αλλά και συναισθήματα 
σε κάθε μέρα της ζωής σας.  

7.2.4 Επιτραπέζιο ημερολόγιο-πυραμίδα
Στέκεται παντού… και στο ύψος του! 
Πρόκειται για το επιτραπέζιο ημερολόγιο-πυραμίδα με σπιράλ. 
Μοιάζει με μπλοκ, αλλά είναι ένα φωτογραφικό ημερολόγιο 
δικής σας έμπνευσης και έτσι δεν μοιάζει με κανένα άλλο. 

Τον Οκτώβριο του 2009, η Μυτιληναίος 

ΑΕ 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 ηλεκτρονικό κατάστημα 

www.photofunpark.gr, ένα κέντρο 

παροχής ψηφιακών προϊόντων υψηλής 

ποιότητας.

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

7.2 Προϊόντα www.photofunpark.gr 

Δημιούργησε με τις δικές σου φωτογραφίες
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7.2.5 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. 

7.2.6 Ημερολόγιο ατζέντα
Η φωτογραφία μπαίνει στην ατζέντα!
Ξεχωρίστε με ένα προσωπικό ημερολόγιο που θα κατακτήσει την καρδιά σας με την 
πρώτη ματιά. Ξεκινήστε το ημερολόγιό σας από όποιο μήνα θέλετε.

7.2.7 Ημερολόγιο τοίχου*
Φτιαγμένο για να σας φτιάχνει τη μέρα!
Όταν πρόκειται για ημερολόγιο τοίχου, το www.photοfunpark.gr είναι η καλύτερη 
επιλογή. Εντυπωσιάστε με την δημιουργία σας και τραβήξτε τα βλέμματα.. 
*Ξεκινήστε το ημερολόγιό σας από όποιο μήνα θέλετε.

7.2.8 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. 

7.2.9 PHOTO GIFTS
Για να είναι κάθε μέρα μαζί σας!  
Χρειάζονται μόνο 5 λεπτά για να κάνετε ένα δώρο που θα το  
απολαμβάνουν κάθε μέρα. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι καλή 
διάθεση και φωτογραφίες γεμάτες χαμόγελα!

7.2.10 ΘΗΚΕΣ SMARTPHONES/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.  

7.2.11 Post cards (ΝΕΟ)
Προσωποποιημένα postcards για κάθε περίπτωση!
Δημιουργήστε τις δικές σας φωτογραφικές κάρτες.

7.2.12 Διακόσμηση Σπιτιού (ΝΕΟ)
• Καμβάς Καλλιτεχνικός!
• Ρολόι Τοίχου!

• ζητήστε μας το αναλυτικό έντυπο 
photofunpark,

• καλέστε μας στο 210 4212555 
(εσωτερικό 201)

• επισκεφτείτε το  
www.photofunpark.gr

• Συνδεθείτε μαζί μας:

      /photofunpark

     @photofunpark

     /USER/photofunpark
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Για περισσότερες πληροφορίες:  

• Κορνίζες με Glitter & Κορνίζες με καρδιά!
• Vision Blox / Κορνίζες Ακρυλικές



100% Ελληνική Επιχείρηση

100% Ελληνική Επιχείρηση

100% Ελληνική Επιχείρηση

Τα χαρτιά αυτά έχουν οικολογική σύσταση αποτελούμενα 
από χαρτοπολτό ECF (ελεύθερο χλωρίνης) και προέρχονται 
από δάση που υλοτομούνται υπεύθυνα (FSC).

Ανακυκλωμένα.

Η χαρτόμαζα περιέχει ίνες που ανακτώνται από χαρτιά και 
υφάσματα που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί μία φορά και 
έχουν περισυλλεγεί για τη δεύτερη ζωή τους.mytilinaios.com


