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Στη Fotis Graphics παρέχουµε προσωπόκεντρική
εξυπηρέτηση και υπηρεσίες στα µέτρα της επιχείρησης 

Οραµατιστήκαµε τη Fotis Graphics ως µια επιχείρηση στην οποία να µπορείς να 
εξυπηρετείσαι γρήγορα, σωστά και χωρίς εκπλήξεις. Όπου το αποτέλεσµα θα 

ανταποκρίνεται στις δικές σου ανάγκες, θα σε ικανοποιεί και θα είναι αποδοτικό. 
Που κάποιος θα ενδιαφέρεται να σου δώσει τις σωστές επιλογές που ταιριάζουν σε 
σένα και όχι εκείνο που βολεύει αυτόν. Και που πάντα θα ξέρεις ότι είναι εκεί για

να σε βοηθήσει σε ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Η Fotis Graphics, έχει ένα πράγµα στο 
κέντρο και αυτό είναι ο πελάτης.
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Η Επιχείρηση

H ιδέα γεννήθηκε περίπου το έτος 2000, όταν ο Γιώργος Φώτης
διατηρούσε µε την οικογένεια του βιβλιοχαρτοπωλείο στις Καλυθιές Ρόδου. Όσο ο 
καιρός περνούσε ο Γιώργος έβλεπε τις ανάγκες του νησιού να αυξάνονται, έτσι µε 
πολύ κόπο, προσπάθεια, µεράκι και εκπαίδευση ξεκίνησε τα πρώτα του βήµατα µε 

την παραγωγή µενού για ξενοδοχεία & εστιατόρια, κατασκευή διάφορων επιγραφών 
και αυτοκόλλητα. Η πρόοδος ήταν τεράστια αν και αυτοδίδακτος, η αγάπη του για τις 
επιγραφές και την εκτύπωση ήταν πλέον επιβεβαιωµένη, συνεπώς µε την εξέλιξη 

των πραγµάτων οδηγήθηκε στο πρώτο του κατάστηµα το 2006 µε την δηµιουργία της 
¨Fotis Graphics¨ µε έδρα το Φαληράκι.

Η οµάδα της Fotis Graphics δραστηριοποιείται µε
συνέπεια και επαγγελµατισµό, σε όλα τα ∆ωδεκάνησα και

τη Ρόδο, κάνοντας την προβολή της επιχείρησης σας
καλύτερη και τη ζωή σας πιο εύκολη!

Ο Γιώργος οραµατίστηκε τη νέα του επιχείρηση, µε γνώµονα, το τι θα ήθελε εκείνος 
αν ήταν πελάτης. Έτσι ευθύς εξ αρχής έδωσε έµφαση στο καλαίσθητο σχεδιαστικό, 

την ταχύτητα παράδοσης και περισσότερο απ’ όλα την άριστη εξυπηρέτηση.

Αυτή του η προσέγγιση είχε ως αποτέλεσµα την απόκτηση πολλών ευχαριστηµένων 
πελατών και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη της Fotis Graphics.

Βλέποντας όµως ότι οι πελάτες είχαν συνεχώς ανάγκη από ευελιξία και επιλογές, το 
2017 αποφάσισε να µεταφερθεί από το Φαληράκι στη Ρόδου-Λίνδου µε την 

δηµιουργία του εκθεσιακού καταστήµατος και το 2018 ξεκίνησε η λειτουργία της 
τυπογραφικής µονάδας στο 12ο χλµ Ρόδου Λίνδου.

Σήµερα η Fotis Graphics µε 20 άτοµα προσωπικό, διαθέτει εγκαταστάσεις σε δύο 
τοποθεσίες.

Eκθεσιακό κατάστηµα στη Ρόδου-
Λίνδου 210, Ατελιέ των Γραφιστών
& τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης

Tυπογραφική µονάδα 1.200 τ.µ.
στο 12ο χλµ Ρόδου-Λίνδου για

τιςOffset εκτυπώσεις



Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η οµάδα της Fotis Graphics δραστηριοποιείται µε
συνέπεια και επαγγελµατισµό, σε όλα τα ∆ωδεκάνησα και

τη Ρόδο, κάνοντας την προβολή της επιχείρησης σας
καλύτερη και τη ζωή σας πιο εύκολη!

Αντιλαµβανόµαστε τη Fotis Graphics, όχι απλά ως επιχείρηση αλλά 
ως ένα ενεργό µέλος της κοινωνίας. Όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουµε 
έµπρακτα µε κάθε ευκαιρία συλλόγους, σχολεία, µαθητικές οµάδες, 
φορείς, τοπικές οργανώσεις και εθελοντικές οµάδες ώστε να 
κάνουµε τον κόσµο µας λίγο καλύτερο.
Προσέχουµε το ενεργειακό µας αποτύπωµα, ανακυκλώνουµε το 
χαρτί και τα παλιά µας µηχανήµατα, ώστε να αφήσουµε τον πλανήτη 
λίγο πιο όµορφο απ’ ότι τον βρήκαµε.
Τέλος, βοηθάµε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, γιατί η τύχη τους 
δεν ήταν ίδια µε τη δική µας, ώστε να κάνουµε τον κόσµο µας λίγο 
πιο δίκαιο.

ΕΙΜΑΣΤΕ Η FOTISGRAPHICS ΚΑΙ ΑΓΑΠΑΜ
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4 Λόγοι για να επιλέξετε την Fotis Graphics

Οι Υπηρεσίες µας

Ατελιέ Γραφικών Τεχνών : Το ατελιέ γραφικών τεχνών της Fotis 
Graphics είναι εξοπλισµένο µε τους πιο σύγχρονους υπολογιστές και 
λογισµικά της εποχής, άλλα κυρίως µε εξειδικευµένο προσωπικό που 
διαθέτει φαντασία και µεγάλη εµπειρία στην υλοποίηση µιας 
δηµιουργικής ιδέας και στη σωστή παρουσίαση µιας µακέτας και ενός 
γραφιστικού έργου.

Επιγραφές παντός τύπου : Επιγραφές παντός τύπου µε άριστη 
ποιότητα υλικών, προσοχή στην λεπτοµέρεια, σωστή απόδοση 
φωτισµού και γρήγορη παράδοση. H εταιρεία Fotis Graphics 
αναλαµβάνει την ολοκληρωµένη µελέτη, κατασκευή, εµπορία, 
τοποθέτηση αλλά και µετέπειτα συντήρηση, επιγραφών παντός τύπου.

Car Wrapping : Φιλοτέχνηση αυτοκινήτων µε απλά αυτοκόλλητα ή 
ψηφιακή αυτοκόλλητη εκτύπωση (ολικής ή µερικής κάλυψης) µε 
υλικά υψηλής ποιότητας µε αντοχή στον ήλιο και τον χρόνο. Ένας από 
τους πλέον έξυπνους, πρωτότυπους και κυρίως αποτελεσµατικούς
τρόπους διαφήµισης – προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Τυπογραφείο : Βιβλιοδετείο Το τυπογραφείο της Fotis Graphics 
διαθέτει εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας για καθετοποιηµένη 
παραγωγή εκτυπώσεων εντύπου, βιβλίων και περιοδικών 
καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες σας σε άριστη ποιότητα και γρήγορους 
χρόνους παραγωγής.

∆ιαφηµιστικά Είδη : Τα διαφηµιστικά δώρα είναι η πιο ζωντανή και 
χειροπιαστή διαφήµιση. Πρόκειται για αντικείµενα στα οποία 
χαράσσετε ή τυπώνετε το λογότυπο της εταιρίας σας µαζί µε το 
διαφηµιστικό σας µήνυµα που χρησιµοποιείτε στις εκστρατείες σας

Προσωποποιηµένη καθοδήγηση µε βάση τις ιδιαίτερες
ανάγκες κάθε επιχείρησης
Εµπειρία 22 ετών στις εκτυπώσεις στην Ρόδο

Μακροχρόνιες σχέσεις µε κέντρο τον συνεργάτη

Φιλικές τιµές



Χρόνια
Εµπειρίας

22
Άτοµα

Προσωπικό

20
Χαρούµενοι

Πελάτες

6403

Και συνεχίζουµε…

Επικοινωνήστε µαζί µας

∆είτε περισσότερα στο 
fotisgraphics.gr

22410 86400

fotisgfx@otenet.gr
info@fotisgraphics.com
Λίνδου 210, Ρόδος
85100
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