
     מה אפשר

להדפיס לך?



שלום,
נעים מאוד להכיר אותך,

ולתת לך טעימה קטנה ממקום העבודה שלי,
שאני בהחלט יכול לקרוא לו ״בית״.

בעבודה, כמו בחיים, אני רץ למרחקים ארוכים.

אני מוביל את הצוות שלי בנחישות, עם מטרה ברורה:

לספק לך את פתרונות הדפוס המתאימים ביותר,
באיכות הכי גבוהה, בזמן הכי קצר, במחיר הכי הוגן,

ועם השירות הטוב ביותר.

אנחנו נמצאים בתנועה מתמדת של פיתוח והתחדשות,
ומעודכנים תמיד בפתרונות הכי חמים בעולם הדפוס.

נשמח לקחת חלק בהצלחה שלך.

ניר קדם
סמנכ״ל שיווק ומכירות



זהו חלק מהצוות שעומד מאחוריי,
ודואג שהכל יעבוד כמו שעון.

צוות מגובש, מקצועי ומנוסה, ידאג שההזמנה שלך תטופל היטב ותגיע עד אליך.

יוסף
סוכן שטח

אדוה
מחלקת הזמנות

בן בן
מחלקת מכירות



אנחנו עובדים עם ציוד הדפוס החדיש והמתקדם 
ביותר שיש לשוק להציע.
יש לנו ארבע קומות של

מדפסות, מכונות חיתוך, כריכה,
גימורים והשבחות.

גם בהון האנושי אנחנו משקיעים תמיד.
כל המחלקות, לרבות: גרפיקה, קדם דפוס, דפוס, 

כריכיה ובקרת איכות, מאויישות

בצוות מקצועי, מסור ומיומן,
שיטפל בהזמנה שלך

משלב הרעיון ועד לגמר הביצוע.

בנינו שרשרת ייצור מיומנת,
שתדאג למוצר שלך.

אנחנו מדפיסים ה-ּכׄ-ל,
בכל פורמט, ועל כל חומר אפשרי. מכרטיסי ביקור, ועד שלטי-ענק.

ממוצרי דפוס בסיסיים ומוכרים, ועד מוצרי קד״מ ייחודיים ומקוריים.

HP Indigo
7600

 לעסק ולמשרד

כרטיסי ביקור
חותמות

נייר מכתבים
פנקסי חשבוניות

דפי ממו
פולדרים

צילום מסמכים
פליירים

פרסום ותמונות

פוסטרים
רולאפים
קנווסים
שלטים
קאפות

שלטי הכוונה
תגי שם

ספרי תמונות

 ובכלל...

ספרים
חוברות

מחברות
הזמנות לאירועים

תכניות אדריכליות
לוחות שנה

לכה סלקטיבית
ציפוי למינציה



אצלנו אפשר להפיק 
מוצרים לפי צרכי 

הלקוח,
בכל כמות - מבודדים ועד אלפים רבים.

מוצרי קד״מ מיוחדים, גימורים והשבחות, 
כגון: מידע משתנה, חיתוכי לייזר, לכה 

סלקטיבית מובלטת, הדפסה בלבן, 
למינציות מסוגים שונים ועוד.

מבחר מצעי הדפסה וניירות זמינים במלאי.

לאחרונה השקנו קטלוג נייר חדש
עם דוגמאות הדפסה על כל המצעים, כולל 

לכה סלקטיבית והדפסה בצבע לבן.

הכל כאן, במקום אחד,
ומבלי שתצטרכו לצאת מהמשרד.



איה תשמח לתת מידע נוסף
ולענות על שאלות:

050-3023031

בין לקוחותנו:

משרדי ממשלה, חברות הייטק 

וארגונים, בתי־עסק, עורכי דין, 

מתווכים, מעצבים גרפיים, 

סטודנטים, לקוחות פרטיים 

ועוד...

תמיד יש לנו מקום 
ללקוח נוסף :(

בואו נהיה
בקשר

טלפון: 02-5605610
פקס: 02-5605642

בן יהודה 33 ירושלים
aya@graphosprint.co.il

www.graphosprint.co.il


