
INKOGNITO PRINTS & SERVICES LTD

Η ομάδα της INKOGNITO Prints & Services LTD στοχεύει στη 
δημιουργία αξίας του πελάτη, με ισχυρή δέσμευση σε ποιότητα και 

τεχνολογία, τα οποία αποσκοπούν στο καλύτερο αποτέλεσμα.

Συνεργαζόμαστε με τον πελάτη για να κατανοήσουμε πλήρως τις 
ανάγκες του. Χρησιμοποιούμε τις υψηλότερες προδιαγραφές οι 

οποίες είναι κατάλληλες με βάση τον προϋπολογισμό σας.

Καθώς η τεχνολογία και η εκδοτική βιομηχανία συνεχίζει να 
εξελίσσεται, η INKOGNITO προτείνει καινοτόμες λύσεις.



Add a positive sign to your image and create brand awareness from scratch
Προσθέστε θετικό σήμα στην εικόνα σας και δημιουργήστε αναγνωρισιμότητα

• Logo design / Σχεδιασμός logo
• Design - Banners, Catalogue, Flyers, Cards, Invitations etc./ Σχεδιασμός Πανό, 

Κατάλογοι, ∆ιαφημιστικά φυλλάδια, Κάρτες, Προσκλητήρια κλπ.
• Image creation / ∆ημιουργία εικόνας

• Web design / Σχεδιασμός ιστοσελίδας

graphic design



High quality, diligence.
Υψηλή ποιότητα, επιμέλεια.

• Business cards / Προσωπικές κάρτες
• Flyers / ∆ιαφημιστικά φυλλάδια

• Corporate brochures / Εταιρικά φυλλάδια
• Calendars / Ημερολόγια

• Letterhead / Επιστολόχαρτα
• Books / Βιβλία

• Booklet / Βιβλιάρια
• Albums / Άλμπουμ

• Invitations / Προσκλητήρια
• Note Pads / Σημειωματάρια

• Catalogues / Κατάλογοι

offset + digital
printing



We design, we print and then we sign! Indoor and outdoor projection sites
Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και τοποθετούμε! Εσωτερικές και εξωτερικές 

θέσεις προβολής

• Roll-up Banners with stand mechanism / Πανό για εκθεσιακούς 
χώρους με σταντ

• H/Q Banners / Πανό εσωτερικού και εξωτερικού χώρου 
• Stickers / Αυτοκόλλητα

• Signs & Led Displays – Materials: Alucobond, PVC, Backlit film / Ταμπέλες 
& Led Οθόνες προβολής - Υλικά: Alucobond, PVC,  Φωτιζόμενη

• Car design / Ντύσιμο αυτοκινήτου
• T-shirt / Φανέλες
• Flags / Σημαίες

signage



Capture most important moments 
Στιγμιότυπο στις πιο σημαντικές στιγμές

• Event / Εκδήλωση 
• Wedding – Christening / Γάμος - Βάφτιση

• Studio / Στούντιο
• Albums creation / ∆ημιουργία Άλμπουμ

• Canvas creation / Εκτύπωση καμβά
• Exhibitions / Εκθέσεις

• Τheatre – Concert / Θέατρο – Συναυλία
• Fashion / Μόδα

• Seminar / Σεμινάρια

photography



Idea's incorporation into sound and picture 
        Η ενσωμάτωση της ιδέας με ήχο και εικόνα

• Video / Βίντεο
• Advertising films / Παραγωγή διαφημιστικού σποτ

audiovisual



Create awareness for your products or services
∆ημιουργήστε ενδιαφέρον για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας 

• Media plan / Πλάνο πολυμέσων
• Promotion tactics to improve your public image / Τακτικές προώθησης για 

τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας σας.
• Social media/ Κοινωνικά μέσα

• Digital banner, Video, Prints / Ψηφιακά banner, βίντεο, εκτυπώσεις 

Creation of a strategic marketing plan according to your needs for targeted 
advertising in various media. 

∆ημιουργία στρατηγικής μάρκετινγκ σύμφωνα με τις ανάγκες σας, για 
στοχευμένη διαφήμιση στα διάφορα μέσα ενημέρωσης.

marketing
/branding

/promotions



We design and print for your venue 
Σχεδιάζουμε και εκτυπώνουμε για τον χώρο σας

• Photo wall / Τοίχος φωτογράφησης
• Advertising cubes / ∆ιαφημιστικοί κύβοι

• Roll up banners
• Foam board, PVC designs

• Photo – video shooting / Φωτογράφηση - Βίντεο

events
exhibitions



With the experience of a qualified conservator preserve your artwork
Με την εμπειρία εξειδικευμένου συντηρητή, διατηρήστε 

το έργο τέχνης σας 

• Use of appropriate materials / Χρήση κατάλληλων υλικών
• Dirt removal / Αφαίρεση σκόνης

• Restore faded colors as possible /  Επαναφέρετε τα 
ξεθωριασμένα χρώματα 

• Restore liquid damage / Αποκαταστήστε τις πιθανές ζημιές
• Becomes to original form / Επαναφορά στην αρχική μορφή

• Range of materials on modern and classic frames / Εύρος υλικών σε 
σύγχρονα και κλασικά πλαίσια

conservation
restoration of art

framing
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