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ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Από το 2015 η CLOUDPRINT MON. IKE αποτελεί ένα νέο υπερσύγχρονο νομικό 
πρόσωπο στο χώρο της έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, του market-
ing και των προωθητικών υπηρεσιών και δράσεων, δίνοντας στους πελάτες της 
ολοκληρωμένες λύσεις προβολής και διαφήμισης, παραγωγής και διανομής 
εντύπων, πρωτότυπων λύσεων για συνέδρια και εκθέσεις αλλά και δημιουρ-
γίας ψηφιακών εφαρμογών σε ανταγωνιστικές τιμές.

Συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι η προσφορά άμεσων προϊόντων και υπη-
ρεσιών, πάντα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη (επιτυχημένη 
υλοποίηση έργων Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού καθώς επίσης και 
έργων προώθησης και προβολής εταιριών ιδιωτικού τομέα) ενώ παράλληλα η 

εξειδίκευσή μας σε έργα Δημοσιότητας και Επικοινωνίας που αφορούν το πε-
ριβάλλον φορέων Δημοσίου, μας καθιστούν ιδιαίτερα ικανούς στην προσαρμο-
γή πρώτων υλών και την εφαρμογή διαφόρων μεθόδων παραγωγής με τρόπο 
ώστε το τελικό κόστος να μας επιτρέπει την επίτευξη ανταγωνιστικών προσφο-
ρών σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Η εξατομικευμένη προσέγγιση της εταιρίας προς τους πελάτες της και η προτε-
ραιότητά της να προτείνει τη βέλτιστη λύση για τις εξειδικευμένες ανάγκες του 
καθενός, έχουν οδηγήσει στη δημιουργία ενός άριστου ονόματος στην αγορά 
και στην εδραίωση της φήμης της CLOUDPRINT MON. IKE ως αξιόπιστου συ-
νεργάτη.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ CLOUDPRINT IKE με γενικές πληροφορίες χαρακτηριστικών δραστηριότητας
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Κατανοώντας πλήρως τις απαιτήσεις του κάθε έργου ξεχωριστά προσφέρουμε 
• Στρατηγικό σχεδιασμό προωθητικών ενεργειών από εξειδικευμένη Ομάδα 

Έργου
• Μελέτη και γραφιστική υποστήριξη σε κάθε έντυπο προβολής
• Υποστήριξη διοργανώσεων εξωστρέφειας μέσω των έμπειρων στελεχών 

στον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων
• Επιμέλεια ύλης και δημιουργικές προτάσεις από έμπειρους κειμενογράφους 

και γραφίστες
• Ομάδα έρευνας και συλλογής υλικού για την υποστήριξη κάθε project
• Εξειδικευμένους συνεργάτες marketing που αναλαμβάνουν συνεννοήσεις 

με κάθε πελάτη, φορέα
• Σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό για indoor & outdoor - Ψηφιακές Εκτυπώσεις
• Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για εκτυπώσεις offset και ψηφιακής 

εκτύπωσης.
• Πλήρης επιμέλεια και Παραγωγή Εντύπων
• Εκδόσεις και Πρακτικά Συνεδρίων
• Διοργάνωση συνεδρίων, εταιρικών εκδηλώσεων καθώς και επαγγελματι-

κές συναντήσεις
• Ειδικές Διαφημιστικές Κατασκευές/Εφαρμογές
• Δυνατότητες ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών και διαρκή ανανέωση ψη-

φιακών εργαλείων 
• Εκσυγχρονισμένα συστήματα εξαγωγής δεδομένων (content management 

systems)
• Υπηρεσίες χορήγησης και διαχείρισης ονομάτων (web hosting)
• Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα
• Εκπαίδευση χρήσης των προτεινόμενων εφαρμογών, πλατφορμών και άλ-

λων τεχνολογιών αιχμής 

• Καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες φιλικές προς τα άτομα με ειδικές ανά-
γκες

• Υλοποίηση έργων τουριστικής προβολής και άλλων συναφών έργων δημο-
σιότητας

• Περιεχόμενο διαχείρισης εκδόσεων και μηχανισμός εύκολης πρόσβασης 
εκδόσεων και αναζητήσεων

• Σύγχρονες λύσεις ψηφιακών εφαρμογών και διαδικτύου
• Υπηρεσίες Διακόσμησης-Σήμανσης καταστημάτων
• Επιγραφές και ειδικές διαφημιστικές κατασκευές και εφαρμογές
• Παρουσίαση εκθεσιακών συστημάτων προβολής και προώθησης
• Διακίνηση προωθητικού υλικού στο διαδίκτυο και τα social media και στα 

ΜΜΕ
• Επιτυχή Υλοποίηση έργων Προώθησης - Προβολής Ευρωπαϊκών Προγραμ-

μάτων (ΕΣΠΑ 2007- 2013, ΕΣΠΑ 2014-2020, Leader κλπ) κάτι που προκύπτει 
από τον κατάλογο έργων της εταιρίας και τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης

Καλύπτοντας τις περισσότερες ανάγκες που σχετίζονται με την εκτύπωση και 
την μετεκτύπωση προσφέρουμε ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών και δρα-
στηριοποιούμαστε στην παροχή ολοκληρωμένων διαφημιστικών παραγωγών 
(έντυπα και ηλεκτρονικά) μέσω προώθησης και προβολής παραγωγής ήχου 
και εικόνας, σχεδιασμό δημιουργία και καταχώρηση διαφημιστικών μηνυμά-
των στα ΜΜΕ, έκδοση κάθε είδους διαφημιστικών (φυλλάδια, βιβλία, μελέτες, 
συγγράμματα, εφημερίδες και περιοδικά καθώς και εκμετάλλευση αυτών).

Επιπλέον δραστηριοποιούμαστε στην εισαγωγή, εξαγωγή και εμπόριο ειδών 
γραφικών τεχνών και χάρτου, επεξεργασία χάρτου (ενδεικτικά: κυτιοποιία, τυ-
πογραφία, δημιουργία τελικής μακέτας, διαφημιστικά είδη, μεταξοτυπία, κατα-
σκευή σφραγίδων και γραφικές - γραφιστικές εργασίες)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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Η τεχνική και επιστημονική στήριξη φορέων Εθνικής, Περιφερειακής και Τοπικής 
ανάπτυξης (π.χ. Υπουργεία, Περιφέρειες, Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι, Δήμοι, Δημο-
τικές Επιχειρήσεις κ.α.) σε θέματα σχεδιασμού και διεκδίκησης, υλοποίησης και 
αξιολόγησης κοινωνικών και αναπτυξιακών δράσεων και προγραμμάτων καθώς 
επίσης και η προώθηση και εκτέλεση πωλήσεων από απόσταση (distance sell-
ing) με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου και μέσω διαδικτύου, για 
λογαριασμό τρίτων προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αποτελεί την ολο-
κλήρωση του συνόλου των ποιοτικών υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Οι μεγάλες δυνατότητες παραγωγής, η σωστή οργάνωση και η επικοινωνία με-
ταξύ των τμημάτων της εταιρίας, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία της στο 
χώρο των εκτυπώσεων, αποτελούν εχέγγυο ικανοποίησης των αναγκών των πε-
λατών, με διασφάλιση ευελιξίας στο συντομότερο δυνατό χρόνο και συνεχόμενη 
φροντίδα κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στο προσωπικό και τον εκάστοτε πε-
λάτη, φορέα.

ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Αποτελώντας τα “δυνατά όπλα” της εταιρίας για την εξασφάλιση τέλειων απο-
τελεσμάτων και άλλον ένα λόγο ύπαρξης της CLOUDPRINT MON. ΙΚΕ. οι εξει-
δικευμένες γνώσεις και το αστείρευτο μεράκι της ομάδας έργου συνδυάζονται 
με τις άρτια τεχνολογικά εξοπλισμένες εγκαταστάσεις και το έμπειρο εργατικό 
δυναμικό το οποίο αποτελεί ίσως το πιο καίριο κεφάλαιο της εταιρίας.

Εκεί όπου η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν τη συστηματική αναβάθ-
μιση των γνώσεων του προσωπικού και την άριστη χρήση εκσυγχρονισμένων 
συστημάτων υποστήριξης έργων εξασφαλίζοντας τα μέγιστα αποτελέσματα 
προβολής προϊόντων, δράσεων και εκτυπώσεων.

Δίνουμε  
έμφαση στην αξιο-

ποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού & στον εκσυγ-
χρονισμό των συστημά-

των  
υποστήριξης των  

έργων

Φροντίζουμε  
για τη συστηματική 

αναβάθμιση των γνώ-
σεων και των δεξιο τήτων 
του προσωπικού με προ
γράμματα εκπαί δευσης 

& επι μόρφωσης

Μεριμνούμε για  
την ενίσχυση της  

επικοινωνίας, ώστε  
να παρέχεται το  
καλύτερο δυνατό  

αποτέλεσμα

Προσφέρουμε  
κλίμα εμπιστοσύνης  

ανάμεσα στο προσωπικό 
μας και τον πελάτη

Η υψηλή τεχνο-
γνωσία, η εμπειρία 

και η συνεχής εκπαίδευ-
ση του προσωπικού έχει 
διαμορφώσει μία ομάδα 
ανθρώπων με αξιόλογη 

προσφορά.

Κύρια Βήματα Ανάπτυξης Σχεδίου Υλοποίησης
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•  Δίνουμε έμφαση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στον εκ-
συγχρονισμό των συστημάτων υποστήριξης των έργων.

•  Φροντίζουμε για την συστηματική αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτή-
των του προσωπικού με προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

•  Μεριμνούμε για την ενίσχυση της επικοινωνίας ώστε να παρέχεται το καλύ-
τερο δυνατό αποτέλεσμα.

•  Προσφέρουμε κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στο προσωπικό μας και τον πε-
λάτη.

•  Η υψηλή τεχνογνωσία, η εμπειρία και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπι-
κού έχει διαμορφώσει μια ομάδα ανθρώπων με αξιόλογη προσφορά.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τηρώντας τις γενικές αρχές συντονισμού των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, 
ο τομέας της Διοίκησης παρέχει την κατεύθυνση και την σωστή οργάνωση για 
την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των διενεργειών της εταιρίας. Επιδιώκο-
ντας την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων, η βασική επιδίωξη είναι η υλοποίηση 
και η επιλογή των στόχων της εταιρίας μέσα από την αξιοποίηση των διαθέ-
σιμων πόρων και τη λήψη όλων των απαραίτητων αποφάσεων για την ομαλή 
λειτουργία της.

ΤΜΗΜΑ MARKETING

Το τμήμα Marketing λειτουργεί και συνεργάζεται με όλα τα τμήματα και ανά-
λογα με τις εκάστοτε ανάγκες δημιουργεί νέα εταιρικά προϊόντα, συνεργάζεται 
με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών - Customer Relations εξυπηρετώντας τις 
ανάγκες των πελατών. Επιπλέον χαράζει νέους δρόμους στα πλαίσια ανάπτυ-
ξης της εταιρίας στους τομείς διοργάνωσης εκδηλώσεων, εξωστρέφειας, εκδό-
σεων, app & internet. Ειδικό κομμάτι του τμήματος ασχολείται αποκλειστικά με 
τις ψηφιακές καμπάνιες (Google Adwords, Email marketing, Facebook mar-
keting, Remarketing)

Οι καμπάνιες που υλοποιούμε στο digital έχουν αρχή, μέση και τέλος. Στόχος 
είναι η μέγιστη δυνατή προβολή του διαφημιστικού μηνύματος εν σχέση με το 
budget. 

Το τμήμα αναλαμβάνει και τις υπηρεσίες επικοινωνίας για τον εκάστοτε πελά-
τη, φορέα όπως: concept brainstorming, μελέτη, σχεδιασμό και τελικό προϊόν  
(σε μορφή αρχικού σταδίου).

ΤΜΗΜΑ ΠΏΛΗΣΕΏΝ

Στόχος του τμήματος είναι η ανάπτυξη των σχέσεων/συνεργασίας μεταξύ του 
πελάτη και της εταιρίας, ενώ στις αρμοδιότητες συμπεριλαμβάνεται και η πα-
ρουσίαση της εταιρίας σε νέους πελάτες. Πιστεύουμε και επενδύουμε στη συμ-
βουλευτική πώληση, για αυτό το λόγο οι πωλητές έχουν την τεχνική γνώση, 
ώστε να συμμετέχουν και να καθοδηγούν τον πελάτη στο στάδιο της παραγω-
γής, αφού κάθε ανάγκη του πελάτη μας είναι μοναδική και έτσι υλοποιείται 
κάθε φορά.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΏΝ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΏΝ
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΏΝ

Αρμοδιότητες του τμήματος είναι η εύρεση και προετοιμασία διαγωνισμών δη-
μοσίου, η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και η διεκπεραίωση δικαιολο-
γητικών εγγράφων μεταξύ του εκάστοτε φορέα και της εταιρίας (συμβάσεις, 
εγγυητικές επιστολές κ.α.).

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΏΝ - CUSTOMER RELATIONS DP

Γνωρίζοντας τις ανάγκες των πελατών και με διάθεση συνεχούς βελτίωσης, 
το τμήμα θέτει ως βασική προτεραιότητα την ικανοποίηση της εξυπηρέτησης 
των αιτημάτων από όπου και αν προέρχονται (Δημόσιο Φορέα, ιδιώτη κ.ο.κ.) 
και τη διαχείριση οποιασδήποτε υπόδειξης. Στα πλαίσια μιας πελατοκεντρικής 
πολιτικής, η εταιρία, μέσα από το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, υποστηρίζει 
το χτίσιμο μιας αξιόπιστης σχέσης εμπιστοσύνης, πάντα αποτελούμενη από τα 
κατάλληλα άτομα.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

Έχοντας ως μια από τις βασικές προτεραιότητες την ικανοποίηση και κάλυψη 
των αναγκών του εκάστοτε πελάτη ή Δημόσιου Φορέα, μειώνουμε τα επιμέ-
ρους λειτουργικά κόστη της μεταφοράς και τελικής παράδοσης των παραδοτέ-
ων, συντονίζοντας και εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα συστήματα διαχείρισης 
της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης. Η ομαλή κυκλοφορία των παραδοτέων εξασφαλίζεται από την πλέον 
αποτελεσματική και λειτουργική δομή μεταξύ των μελών της αλυσίδας εφοδια-
σμού, ενώ κάθε φορά εξετάζονται όλες οι παράμετροι βελτίωσης της γραμμής 
παραγωγής. Παράλληλα, οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται τροφοδοτούν την 
ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων της αλυσίδας 
εφοδιασμού για βελτίωση της απόδοσης σε σχέση με τον τελικό στόχο.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Το τμήμα επικεντρώνεται στη μέριμνα έκδοσης παραστατικών είσπραξης και 
πληρωμής, την παράδοση τιμολογίων και τη λειτουργία του ταμείου. Επι πλέον, 
επιμελείται την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, ενώ αναλαμβάνει τη διαφύ-
λαξη και καταγραφή των πρωτότυπων παραστατικών και όλων των σχετικών 
εγγράφων που αφορούν όλα τα τμήματα της εταιρίας.

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΏΝ

Βασική αρμοδιότητα του τμήματος είναι η παρακολούθηση της τουριστικής 
ενότητας συνολικά στην Ελληνική Περιφέρεια και η επιτυχής υλοποίηση έργων 
προώθησης - προβολής τουριστικών προορισμών, διοργάνωση ημερίδων - 
συνεδρίων, συμμετοχή σε εκθέσεις, παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και 
ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού κ.α. Το τμήμα, λόγω της μείζονος σπου-
δαιότητας του τουριστικού κλάδου (αποτελεί καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση 
της ελληνικής οικονομίας), έχει ως στόχο τη μελέτη, την παρουσίαση και την 
αναπαραγωγή άρτιων, καλλιτεχνικά και τεχνικά, τουριστικών και πληροφορια-
κών εκδόσεων και εφαρμογών.

Έχοντας πολλές επιτυχημένες μακροχρόνιες συνεργασίες με Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και διανομής δωρεάν τύπου, όπως η 
FREEPRESS σε Πάτμο και Σύμη και σύντομα στην Καλαμάτα και στην Αίγινα, 
αλλά και εκτυπώσεις τουριστικών οδηγών και οδηγών τουριστικών καταλυ-
μάτων, αποτελεί το πλέον κατάλληλο τμήμα συλλογής και ταξινόμησης πληρο-
φοριών βάση της οργάνωσης διαφημιστικού υλικού, επιμέλειας, επικοινωνίας, 
παραγωγής, προμήθειας, διακίνησης και τελικής διάθεσης υλικού σε Δήμους 
και Περιφέρειες.
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ΤΜΗΜΑ ΦΏΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ VIDEO

Υλοποιώντας έργα που επικεντρώνονται στην προώθηση τουριστικών προο-
ρισμών, το εξειδικευμένο και έμπειρο τμήμα προβολής αναδεικνύει τη μονα-
δικότητα και αυθεντικότητα των περιοχών μέσω της φωτογραφικής και video 
απεικόνισης των χαρακτηριστικών σημείων ενδιαφέροντος. Μέσω της μεθο-
δολογίας που ακολουθείται για την ορθή υλοποίηση των αναλαμβανόμενων 
έργων, προκύπτει ρεαλιστική αποτύπωση των στοιχείων, η οποία σε συνδυ-
ασμό με τη δημιουργία video συνδέει τις τεχνολογίες δίνοντας τα εχέγγυα μιας 
δυναμικής προώθησης των έργων διαφήμισης που η εταιρία μας αναλαμβάνει. 

Στις αρμοδιότητες του τμήματος υπόκεινται και η πλήρης ψηφιοποίηση και κα-
ταχώρηση των ψηφιοποιημένων αρχείων, προστατεύοντας έτσι τα πρωτότυπα, 
ενώ για τα επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος-προώθησης η εταιρία μας, μέσω 
του φωτογραφικού εξοπλισμού που διαθέτει, αποτυπώνει τόσο πανοραμικές 
φωτογραφίες, όσο και επίγειες εσωτερικού και εξωτερικού χώρους και εναέ-
ριες λήψεις VR 360 μοιρών άριστης ποιότητας.

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ

Το Δημιουργικό τμήμα της εταιρίας απαρτίζεται από έμπειρους και καταξιω-
μένους γραφίστες, που διέπονται από δημιουργικότητα και ισχυρή θέληση. 
Τα έντυπα που σχεδιάζονται αφορούν μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από ένα 
απλό μονόφυλλο έως και ένα βιβλίο-λεύκωμα ή ένα πακέτο διαφημιστικής κα-
μπάνιας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και την ιδιαιτερότητα κάθε project που 
αφορά φορέα, πελάτη. Οι λύσεις που προτείνονται είναι πάντα πρωτότυπες και 
προσανατολισμένες στη διευκόλυνση και τη βελτίωση της εκάστοτε εργασίας.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΥΛΗΣ

Το τμήμα με έμπειρους κειμενογράφους και φωτογράφους αναλαμβάνει τον 
εμπλουτισμό, τη δημιουργία ή την επιμέλεια κειμένων και φωτογραφιών που 
πλαισιώνουν το κάθε διαφημιστικό project.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΏΝ

Το τμήμα προγραμματιστών εξειδικεύει ψηφιακές λύσεις (app, sites, καμπά-
νιες στα social media) και διαμορφώνει το σύγχρονο ηλεκτρονικό προφίλ κάθε 
συνεργαζόμενης εταιρίας, προτείνοντας και υλοποιώντας διαδικτυακά projects. 
Το τμήμα αυτό ασχολείται με τη δημιουργία Web Design και την Κατασκευή 
Ίστοσελίδων. Αναλαμβάνουμε όλο το σχεδιασμό και τη Marketing υλοποίηση 
της ιστοσελίδας. Custom Design, Premium φωτογραφίες, συγγραφή κειμένων 
και άριστη διασύνδεση με τα social media είναι μερικές από τις βασικές υπη-
ρεσίες.

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΏΓΗΣ

Τα σύγχρονα μηχανήματά μας με το άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσω-
πικό αποτελούν το δυνατό μας σημείο στην παραγωγή άριστων προϊόντων. Ο 
σκοπός μας είναι η άμεση κάλυψη των αναγκών του πελάτη με το κατάλληλο 
κόστος.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Μετά το πέρας της παραγωγικής διαδικασίας ακολουθεί η διεκπεραίωση της 
αποστολής του προϊόντος.

Η συσκευασία των προϊόντων περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, δέσιμο με τσέρ-
κι, συσκευασία σε χαρτοκιβώτια ή ακόμα και τοποθέτηση σε ειδικές παλέτες για 
την ασφαλή τους μεταφορά στον χώρο που θα μας υποδείξετε.
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Διασφαλίζουμε τη διαδικασία της ομαλής και λειτουργικής διανομής ώστε και η 
ροή της να διατηρείται ευέλικτη, γρήγορη και αποτελεσματική.

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΏΝ

Η Εταιρία μας εντάσσοντας στις δραστηριότητές της τον σχεδιασμό, την ανάλυ-
ση, την εγκατάσταση και υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστη-
μάτων σε φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αναλύει τις ανάγκες του εκά-
στοτε έργου/project και με τη χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας προσφέρει 
αξιόπιστες λύσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και βελτιστοποίησης της 
απόδοσης των συστημάτων.

Με στόχο τα πλεονεκτήματα των προσφερόμενων τεχνολογικών δυνατοτήτων 
τόσο στο επίπεδο ανάπτυξης ιστοσελίδων δυναμικού περιεχομένου και εφαρ-
μογών όσο και στο επίπεδο της εκ βάθους αντίληψης νέων τεχνολογιών, προ-
σεγγίζουμε μεθοδικά τις απαιτήσεις ανάπτυξης καινοτόμων και μη προϊόντων, 
που απευθύνονται σε πελάτες, οργανισμούς και όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες 
-στόχοι (target group), καθιστώντας τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ένα ασφαλές 
και αναπόσπαστο μέσο εξέλιξης της ζωής του ανθρώπου, προσιτό προς όλους 
(άτομα με ειδικές ανάγκες και άλλες ευάλωτες κατηγορίες χρηστών λαμβάνο-
ντας υπόψη κοινωνικούς, οικονομικούς και άλλους περιορισμούς.

Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στον τεχνολογικό σχεδιασμό της δομής του έργου, 
κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία διαγράμματος ροής και πλοήγησης που στό-
χο έχει την εξιστόρηση του περιβάλλοντος διεπαφής με σαφή καθορισμό των 
προδιαγραφών λειτουργικότητας και τις ακολουθημένες γραφικές προσεγγί-
σεις όπως αυτές καθοριστούν από την Α/Α και το δημιουργικό μας τμήμα. 

Σε αυτό το στάδιο προσεγγίζεται η διαχείριση περιεχομένου καθορίζοντας τον 
πλήρη κύκλο ζωής αυτού και την εφικτότητα υλοποίησης σύμφωνα με τις προ-

τεινόμενες τεχνολογίες ανάπτυξης (διαχείριση XML αρχείων, μεταδεδομένων, 
περιεχόμενο διαχείρισης εκδόσεων ) και την επιλογή της επιθυμητής πλατφόρ-
μας υλοποίησης ενώ γίνεται και ο προσδιορισμός του πλάνου εργασίας του έρ-
γου με γνώμονα την λειτουργικότητα της ανάπτυξης του, την απλούστευση της 
ροής εργασιών όπου είναι εφικτό μέσω των κατάλληλων πακέτων ταξινόμησης 
εργασιών και τους απαραίτητους ελέγχους διαχείρισης του λογισμικού.

Στα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας μηχανισμού εύκολης πρόσβασης αναζητή-
σεων και πλοήγησης (polls, rss feed, section, κατηγοριών, άρθρων) καθίσταται 
δυνατή η εκτεταμένη διαχείριση της πληροφορίας μέσω δυναμικών και εύκολα 
ανανεώσιμων εμπλουτισμένων κατηγοριών. 

Στις δυνατότητες που παρέχονται υποστηρίζεται η πολυκαναλική δημοσίευση 
πληροφορίας και περιεχομένου μέσω διαδικτυακών εκδόσεων web sites, por-
tals, blogs, έντυπου υλικού, mobile app, e-book, και εκδόσεις CD-DVD.

Η εμπειρία μας και η συνεχής τεχνολογική κατάρτιση μας επιτρέπει, αφού έχου-
με αποσαφηνίσει τους ιδιαίτερους στόχους του κάθε έργου, να καλύπτουμε με 
επιτυχία-ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες του, προσδιορίζοντας 
από την έναρξη των αναλαμβανόμενων τους ενδεχόμενους κινδύνους και τα 
προσδόκιμα αποτελέσματα. 

Αφιερώνοντας χρόνο στον ποιοτικό έλεγχο και τον αποτελεσματικό χρονικό 
προγραμματισμό των εργασιών καθορίζουμε από την αρχή την επιτυχία του 
έργου ενώ η βαθιά μας γνώση στην υλοποίηση έργων τουριστικής προβολής 
και προώθησης προορισμών ιδιαίτερης τουριστικής ταυτότητας επιδρά πολλα-
πλασιαστικά στην ανταγωνιστικότητα και την αμφίδρομη αξιοποίηση των πλε-
ονεκτημάτων του προορισμού προς όφελος τόσο της τοπικής και ευρύτερης 
οικονομίας. 



 11ΕΤΑΙΡΙΚΌ ΠΡΌΦΙΛ

χχχχχχχχ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 63, Τ.Κ. 14122, Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΊΟ ΑΤΤΊΚΗΣ.

Στο υπερσύγχρονο αυτόνομο κτήριο εκτάσεως 2.500 τ.μ. στεγάζεται όλος ο 
απαραίτητος εξοπλισμός που μας βοηθά στη διαδρομή μας προς την πραγμα-
τοποίηση των στόχων μας, που δεν είναι άλλοι από τη δημιουργία ποιοτικών 
λύσεων προβολής και επικοινωνίας.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΔΟΜΗ

Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε συνδυασμό με την άρτια εξοπλισμέ-
νη μονάδα μας με υπερσύγχρονα μηχανήματα, αποτελούν έμπρακτη απόδειξη 
της αποτελεσματικής σύμπραξης τεχνογνωσίας και εξοπλισμού, ενώ ταυτόχρο-
να δημιουργούν συνθήκες καθετοποίησης, οι οποίες εγγυώνται αυτονομία και 
ασφάλεια.

Η εταιρία χρησιμοποιεί ευρωπαϊκά υλικά με πιστοποίηση Β1 και UV οικολογικά 
μελάνια τα οποία είναι αδιάβροχα και ανθεκτικά στον ήλιο και είναι σε θέση να 
αναλαμβάνει τη διαχείριση εταιρικής καμπάνιας προσφέροντας καθετοποιημέ-
νες υπηρεσίες (μέτρηση, αποξήλωση, τοποθέτηση, μεταποίηση κτλ.).

Η Cloudprint διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισμό για τις ανάγκες 
προεκτυπωτικής, εκτυπωτικής και μετεκτυπωτικής διαδικασίας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

PERSONAL COMPUTERS ΣΕ ΔΊΚΤΥΟ
17 Η/Υ Icore 7 με 8GB ram, ώστε ο κάθε χρήστης/στέλεχος της εταιρίας να 
διαθέτει το δικό του PC και να μπορεί να επικοινωνεί με οποιοδήποτε χρήστη ή 
πελάτη από το γραφείο του.

MACOS
1 MacOs G7 και 2 ΜacPro (Desktop & Laptop), ώστε ο κάθε χρήστης/στέλεχος 
του δημιουργικού τμήματος της εταιρίας να διαθέτει το δικό του ΜacOS, για να 
μπορεί να σχεδιάζει και να επικοινωνεί με τους πελάτες (για τα προσχέδια), με 
τα μέσα (για αποστολή υλικών), καθώς και με τους υπόλοιπους προμηθευτές 
της εταιρίας.

ΕΣΩΤΕΡΊΚΟ ΔΊΚΤΥΟ
Το εσωτερικό δίκτυο της εταιρίας λειτουργεί στα 1000mbps με όλα τα PC και τα 
MacOs και στο 1Gb με τους δύο Server για μεγαλύτερη ταχύτητα.

ΗIGH AVAILABILITY FAULT TOLERANCE SERVER
Για την αδιάκοπη λειτουργία του δικτύου και την αποτελεσματική διαχείριση 
δεδομένων ο Server είναι συνδεδεμένος με UPS για τη συνεχή παροχή ρεύ-
ματος. Όλα τα δεδομένα συγκεντρώνονται καθημερινά αυτόματα σε 2 backup 
δίσκους, οι οποίοι φυλάσσονται σε ειδικό μέρος για μεγαλύτερη ασφάλεια στη 
φύλαξη αρχείων.

HIGH AVAILABILITY FAULT TOLERANCE SERVERS
- Exchange Server (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο)
- Fax Server (Ηλεκτρονική αποστολή και λήψη FAX)
- File Server (Αποθήκευση αρχείων)
- Proxy Server (Επικοινωνία 24 ώρες το 24ωρο με το Internet)
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ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ / ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Για κάθε είδους γραμματειακή χρήση

- HP Laserjet Α3 έγχρωμο στο δίκτυο

- Konika Minolta Α3 έγχρωμο στο δίκτυο

- KYOCERA Laser B/W Α3 για αποκλειστική χρήση του λογιστηρίου

SCANNER
SCANNER Α3 CREO υψηλής ανάλυσης και ταχύτητας για τη μετατροπή εικό-
νων και κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή.

INTERNET CONNECTION
-  24ωρη σύνδεση Fiber 200 μέσω της WIND, ενός από τους μεγαλύτερους pro-

viders

MOBILE OFFICE
Περιλαμβάνει Laptop ΜacOs & Pc για οποιαδήποτε ανάγκη εντός και εκτός της 
εταιρίας.

ΑΊΘΟΥΣΑ MULTIMEDIA - MEETING ROOM
Ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα multimedia για προβολές και παρουσιάσεις 
μέσω H/Y - ΤV και Dolby Surround ήχου στους πελάτες. Διαθέτει TV, Video & 
DVD Player.

CRM
Πρόγραμμα διαχείρισης πελατολογίου CRM εγκατεστημένο στο Server, έτσι 
ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να ενημερώνει και να ενημερώνεται αυτόματα 
για την πορεία κάθε project ή λογαριασμού.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΚΟΣ ΕΞΟΠΛΊΣΜΟΣ
• Φωτογραφικές μηχανές  Βιντεοκάμερες

1. Canon EOS 6D DSLR 
2. Canon EOS  EOS R
3. Canon EOS 5D Mark II DSLR
4. Canon EOS 7D DSLR
5. Canon EOS 5D DSLR Astro-Modified
6. Canon EOS 650D Infrared

•  Φακοί CANON
  1. Canon EF 8-15mm f/4L Fisheye USM 
  2. Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye (2 φακοί )
  3. Canon EF 20mm f/2.8 USM
  4.  Canon TS-E 24mm f/3.5L  Tilt-Shift (Αρχιτεκτονικός)
  5.  Canon TS-E 90mm f/2.8L Macro Tilt-Shift (Αρχιτεκτονικός)
  6. Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro 
  7. Canon EF 16-35mm f/2.8L 
  8. Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 
  9. Canon EF 50mm f/2.5 Macro
10. Canon ΕF 50mm f/1.4 USM 
11. Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM 
12. Canon EF 28-70mm f/2.8L USM
13. Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 
14. Canon EF 85mm f/1.2 L USM
15. Canon EF 80-200mm f/2.8 L
16. Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
17. Canon EF 200mm f/1.8L USM
18. Canon EF 400mm f/2.8L USM
19. Canon Tele Converter Extender EF 1.4X
20. Canon Tele Converter Extender EF 2X
21. Canon EF 100-400mm f/4,5-5,6L IS II USM
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• Τεχνητός Φωτισμός
1. Godox AD600BM (600W, φορητά) - 2 τεμάχια 
2. Godox LED Light Stick LC500 - 2 τεμάχια 
3. Godox AD360II-C WITSTRO TTL - 1 τεμάχιο 
4. Godox V860II (speedlight) - 1 τεμάχιο 
5. Canon 580EX II (speedlight) - 1 τεμάχιο 
6. Godox SL-200 LED Video Light - 1 τεμάχιο 

•  Για τις ανάγκες της φωτογράφησης και video VR360 θα χρησιμοποιήσουμε 
τον εξοπλισμό:  
α) 1 μηχανή Insta360 Pro 8Κ σφαιρική κάμερα VR
β) 1 μηχανή Kandao QooCam 8K 360 

• Για τις ανάγκες των αερολήψεων θα γίνει χρήση των 

	 1 drone DJI Mavic 2 Pro 8KM 1080P FPV w/ 3-Axis Gimbal 4K Camera

	 	1 drone Autel EVO II review με 8K video εγγραφής και 48-megapixel 
camera

	 	1 drone Mavic air πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερο αερολήψεων με γυ-
ροσκοπικό σταθεροποιητή λήψεως, εξωτερικός καταγραφέας, σταθερο-
ποιητή / GYMBAL κλπ

	 1 drone mavic mini 2 για ειδικών περιπτώσεων  λήψεις 

Συν 4 τηλεσκόπια, 2 μικροσκόπια, 2 φωτοπαγίδες, ειδικά συστήματα για υποβρύ-
χιες λήψεις, high speed flash, κλπ.

Επειδή πιστεύουμε ότι το τελικό άψογο αποτέλεσμα το ολοκληρώνει ένα εξαι-
ρετικής ποιότητας φωτογραφικό υλικό, η εταιρεία μας, για τέτοιου μεγέθους 
ανάλογα φωτογραφικά projects, διαθέτει και αυτοκινούμενο όχημα τροχόσπι-
το εξοπλισμένο ειδικά, μεταφέροντας μαζί μηχανάκι εντούρο – για δύσβατες 
περιοχές φωτογράφησης, καγιάκ για την ανάγκη λήψεων εικόνας σε ποτάμια 
κλπ, καθώς και ένα ποδήλατο mountain bike για τις ανάλογες περιπτώσεις.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - SOFTWARE
• Windows 8 & 10
• Exchange Server 2018
• Office 2019
• Adobe Creative Suite CC  

• Photoshop • Illustrator • InDesign • GoLive • Bridge • Acrobat Pro  
• After Effects • Media Encoder • Camera Raw • Light Room  
• Premiere Pro • Lightroom • Aero (Beta) • Dreamweaver  
• Animate • Animate Character • Audition • Prelude



 14ΕΤΑΙΡΙΚΌ ΠΡΌΦΙΛ

χχχχχχχχ

Το ενεργό πελατολόγιο της εταιρίας μας αποτελείται από περισσότερες από 200 
Φορείς του Δημοσίου Τομέα.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται πολύ σημαντικές εταιρίες και οργανισμοί της χώρας 
που εμπιστεύονται τα προϊόντα, τις υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και δρά-
σεων καθώς επίσης και την έντυπη επικοινωνία τους.

Με τους περισσότερους πελάτες έχουν αναπτυχθεί μακροχρόνιες σχέσεις, απο-
τέλεσμα της αίσθησης ασφάλειας που κατά γενική ομολογία αποπνέει η συνερ-
γασία με τους ανθρώπους της CLOUDPRINT ΙΚΕ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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ΠΑΝΤΕΊΟ ΠΑΝΕΠΊΣΤΗΜΊΟ
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Efthimios Pochos
Sales Manager

Poppy Trakada
Marketing Director

Nikos Loustas
CEO

Στην παρακάτω διεύθυνση θα δείτε τα έργα της εταιρείας μας  
στη ΔΊΑΥΓΕΊΑ ( πατήστε εδώ για να δείτε τον σύνδεσμο )

https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=receiverAFM:%22800649097%22&page=0&sort=recent
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Η εταιρεία «CLOUDPRINT IKE» είναι από τις πλέον κατάλληλες στην 
αγορά για την υλοποίηση ενός τέτοιου εξειδικευμένου Έργου με υψηλές 
απαιτήσεις ποιότητας, καθώς η επαγγελματική της δραστηριότητα κατά 
την τελευταία πενταετία κινείται αποκλειστικά στον τομέα της προβολής 
του πολιτισμού και του τουρισμού, έχοντας συνεργαστεί με κάποιους από 
τους σημαντικότερους εγχώριους δημόσιους φορείς πολιτισμού και έχο-
ντας υλοποιήσει επιτυχώς μια σειρά συναφών με το προκηρυσσόμενο 
έργων σε όλη την Ελλάδα. 

Συνεπώς πληρείται και υπερκαλύπτεται η συναφής εμπειρία στους παρα-
κάτω τομείς: 

  Τεκμηρίωση, δισδιάστατη και τρισδιάστατη ψηφιοποίηση και προβολή 
πολιτιστικού υλικού. 

  Σχεδιασμός και επιμέλεια τοποθέτησης εκθεσιακών -υποστηρικτικών- 
κατασκευών (σε επίπεδο εφαρμογής). 

  Γραφιστικός σχεδιασμός και καλλιτεχνική επιμέλεια επιφανειών (π.χ. 
εκθεσιακές επιφάνειες, σήμανση κτλ.) για μουσεία ή χώρους πολιτισμού. 

  Σχεδιασμός, καλλιτεχνική επιμέλεια και παραγωγή υλικού βίντεο με ει-
κόνα, animation, ήχο και υπότιτλους, για να προβάλλεται σε μουσεία ή 
σε χώρους πολιτισμού, φυσικούς και διαδικτυακούς. 

  Σχεδιασμός, καλλιτεχνική επιμέλεια και παραγωγή ψηφιακών και 
διαδικτυακών εφαρμογών με υποστήριξη πρόσβασης από φορητές 
συσκευές (συμπεριλαμβανομένων smartphones & tablets) για να 
προβάλλονται σε μουσεία ή σε χώρους πολιτισμού, φυσικούς και δι-
αδικτυακούς. 

 Δράσεις επικοινωνίας και προβολής μουσείων ή χώρων πολιτισμού. 

  Μελέτη, γραφιστική σχεδίαση, καλλιτεχνική επιμέλεια και παραγωγή 
καταλόγων, βιβλίων και άλλων εντύπων για μουσεία ή χώρους τέχνης. 

  Μελέτη, γραφιστική σχεδίαση και καλλιτεχνική επιμέλεια παραγωγής 
λογότυπου και εφαρμογή του σε «εταιρική ταυτότητα» δημόσιου ή ιδι-
ωτικού φορέα. 

Η καταλληλότητα της εταιρείας CLOUDPRINT IKE για την υλοποίηση του 
προκηρυσσόμενου Έργου έγκειται στην  εμπειρία και τεχνογνωσία στην 
περάτωση ανάλογων εξειδικευμένων και ποιοτικών έργων υψηλών απαι-
τήσεων στον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού. Η συνεργασία της 
με σημαντικούς δημόσιους φορείς στην Ελλάδα σε πάνω από 300 έργα 
που παρουσιάζουν συνάφεια με το αντικείμενο του Έργου της προσδίδουν 
την επαγγελματική ικανότητα για την ολοκλήρωση των παραδοτέων του 
Έργου και τη μετατροπή του Κάστρου της Λίνδου σε έναν σύγχρονο πολι-
τιστικό εμπειριακό χώρο. 

Ειδικότερα, οι συνεργασίες της εταιρείας αφορούν σε έργα που τo αντικεί-
μενο τους σχετίζεται με τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

   Στρατηγική Branding, αρχιτεκτονική branding, ανάπτυξη και σχεδίαση 
προϊόντων για ιδιωτικούς φορείς, μουσεία και πολιτιστικούς οργανι-
σμούς. 

   Στρατηγικός σχεδιασμός και διαχείριση έργων που σχετίζονται με τον 
πολιτισμό και τον τουρισμό ή αφορούν μουσεία και χώρους πολιτισμού. 



 18ΕΤΑΙΡΙΚΌ ΠΡΌΦΙΛ

χχχχχχχχ

   Σχεδίαση περιβάλλοντος χώρων, συστήματος σήμανσης και way - 
 finding για δημόσιες επιχειρήσεις και χώρους πολιτισμού. 

  Εκθεσιακός σχεδιασμός που περιλαμβάνει γραφιστική σχεδίαση, 
καλλιτεχνική επιμέλεια και παραγωγή επιφανειών και εκτυπώσεων 
που μπορούν να τοποθετηθούν σε επικολλητή ή αυτοκόλλητη επιφά-
νεια, εκθεσιακές κατασκευές και τοποθέτησή τους, εγκαταστάσεις, 
βίντεο και ψηφιακές εφαρμογές για μουσεία και πολιτιστικούς χώ-
ρους. 

   Σχεδίαση, καλλιτεχνική επιμέλεια και παραγωγή μέσων που καθιστούν 
μουσεία και χώρους πολιτισμού εμπειριακούς βιωματικούς χώρους 
(sound design, παραγωγή βίντεο με εικόνα, ήχο, animation και υπότιτ-
λους, διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές). 

   Έρευνα, οργάνωση και σχεδίαση της πληροφορίας για την τεκμηρίωση 
και προβολή πολιτιστικού υλικού. 

   Storytelling (αφήγηση) και ανάπτυξη περιεχομένου για ψηφιακές και δι-
αδικτυακές εφαρμογές προβαλλόμενες σε μουσεία και χώρους πολιτι-
σμού, φυσικούς και διαδικτυακούς. 

   Σχεδίαση εμπορικής και προϊοντικής ταυτότητας, ονοματολογία, ανάπτυ-
ξη λεκτικής ταυτότητας για μουσεία, πολιτιστικούς χώρους και οργανι-
σμούς. 

   Δράσεις επικοινωνίας (brand advertising - creative-, video, ψηφιακά 
μέσα, ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκδηλώσεις) για προ-
βολή μουσείων και χώρων πολιτισμού. 

Η εταιρεία CLOUDPRINT διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα δημιουργικού σχεδια-
σμού, αναλαμβάνει με ευθύνη την πραγματοποίηση ενός πρωτότυπου γραφί-
στικου σχεδίου, συμβαδίζοντας με τις ανάγκες, τις ιδέες και τους στρατηγικούς 
και εμπορικούς στόχους του εκάστοτε πελάτη. Από την ιδέα μέχρι την υλοποί-
ηση και την παραγωγή.

Η δημιουργία και η τεχνογνωσία που εφαρμόζονται στις προτάσεις μας, εί-
ναι ο συνδυασμός για ένα αποδοτικό αποτέλεσμα. Κάποιες επιπλέον εργα-
σίες είναι:

  Μελέτη, γραφιστική σχεδίαση, καλλιτεχνική επιμέλεια motion graphics 
και 3D animation με εικόνα, ήχο και υπότιτλους για προβολή σε πολιτι-
στικούς οργανισμούς και μουσειακούς χώρους. 

  Γραφιστικός σχεδιασμός και καλλιτεχνική επιμέλεια εκδόσεων και εντύ-
πων για μουσεία και χώρους πολιτισμού. 

  Γραφιστική σχεδίαση, καλλιτεχνική επιμέλεια και εκτύπωση εκθεσιακών 
καταλόγων μουσείων και πολιτιστικών χώρων. 

  Σχεδιασμός, καλλιτεχνική επιμέλεια και παραγωγή πολυμεσικών 
εφαρμογών προσβάσιμων από φορητές συσκευές (συμπεριλαμβα-
νομένων smartphones και tablets) για μουσεία και χώρους πολιτι-
σμού. 
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ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΏΝΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Για την άρτια εκτέλεση της κάθε εργασίας, προβλέπονται:

• Οργάνωση και σχεδιασμός από τα στελέχη της Ομάδας Έργου κάθε κατη-
γορίας εργασίας ώστε να συμβαδίζουν και να ακολουθούν τη στρατηγική 
επικοινωνίας, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί με την Αναθέτουσα Αρχή.

• Σύνταξη αναφοράς για κάθε διαφορετικό παραδοτέο και ενημέρωση της 
Αναθέτουσας Αρχής.

• Σχολιασμός και παρατηρήσεις επί της αναφοράς από αρμόδια στελέχη της 
Αναθέτουσας Αρχής και καταγραφή των σχολίων στο έντυπο αναφοράς, το 
οποίο και προωθείται σε όλους τους εμπλεκόμενους.

• Η διαδικασία αυτή υποβοηθά και σταθεροποιεί την κρίσιμη σύνδεση μετα-
ξύ των ανθρώπων που εργάζονται στο πλαίσιο του έργου και των πληρο-
φοριών που παράγονται κατά τη διάρκεια του έργου , έτσι ώστε να αποφεύ-
γονται προβλήματα και ταυτοχρόνως να επιτυγχάνεται η ποιοτική εκτέλεση 
των επιμέρους εργασιών για την επίτευξη του τελικού στόχου.

• Ως μέσα για τη δημιουργία γραμμών επικοινωνίας θα χρησιμοποιούνται 
κατά κύριο λόγο τυποποιημένα έγγραφα (επιστολές, τηλεομοιοτυπίες, ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο, drop box κ.λ.π.), αλλά και συσκέψεις χρησιμοποιώ-
ντας τα μέσα που διαθέτει σήμερα η κοινωνία της πληροφορίας .

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Πραγματοποιείται σε πρώτο χρόνο συνάντηση της Ομάδας Έργου, όπου καθο-
ρίζονται οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες, ενημερώνονται οι τυχόν απαιτούμε-
νοι εξωτερικοί συνεργάτες για την υλοποίηση του έργου και δημιουργείται το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών που αφορούν στο εσωτερικό της 
εταιρίας.

Εν συνεχεία, διενεργούνται τακτικές συναντήσεις με σκοπό να τηρείται το 
χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την υλοποίηση του έργου, εντοπίζοντας 
παράλληλα ενδεχόμενα κενά και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συντε-
λεστές του έργου. Στις συναντήσεις αυτές υπάρχει η δυνατότητα να συμμε-
τέχουν όταν απαιτείται και οι εξωτερικοί συνεργάτες που εμπλέκονται στην 
υλοποίηση του έργου.

Με την οριστικοποίηση του προτεινόμενου Προγράμματος Ενεργειών πραγ-
ματοποιείται μια ακόμα συνάντηση με όλους τους συντελεστές του έργου, 
όπου παρουσιάζονται τα τελευταία στοιχεία συντονισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Σύμφωνα με όσα απαιτούνται και τις προδιαγραφές του έργου, καθορίζεται 
αναλύεται και εξειδικεύεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να υλοποι-
ηθεί, η οποία πιθανώς να χωρίζεται σε επιμέρους ενέργειες εκτέλεσης βάσει 
του εγκεκριμένου από την Αναθέτουσα Αρχή, χρονοδιαγράμματος για κάθε 
κατηγορία εργασίας και για κάθε παραδοτέο που αυτό περιλαμβάνει. Η διαδι-
κασία αυτή αφορά στις ακόλουθες κύριες δέσμες ενεργειών.
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ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

• ΔΊΕΝΕΡΓΕΊΑ ΣΥΣΚΕΨΗΣΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Με την έγκριση της πρότασης του Προγράμματος Ενεργειών, διενεργείται σύ-
σκεψη της Ομάδας Έργου και στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αυτής κατανέμονται οι αρμοδιότητες, καθορί-
ζονται οι προτεραιότητες και οριστικοποιείται το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης των εργασιών. Επιπρόσθετα, γίνεται ανατροφοδότηση των στελε-
χών της Ομάδας του Έργου με πρόσθετες πληροφορίες και ακολουθεί σχολια-
σμός και διορθώσεις επί των αρχείων που έχουμε παραλάβει για παραγωγή.

• ΔΊΑΣΦΑΛΊΣΗ ΠΟΊΟΤΗΤΑΣ

Τηρώντας όλες τις εγκεκριμένες διαδικασίες όπως αυτές ορίζονται από τα πρω-
τόκολλα ασφαλείας, η εταιρία μας δεσμεύεται πλήρως για την μέγιστη δυνατή 
ικανοποίηση των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, δίνοντας ξεχωριστή βαρύ-
τητα στην ορθότητα των σταδίων υλοποίησης ενός έργου εισάγοντας πιστοποιη-
μένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Η θέσπιση μιας σειράς πρότυπων προδιαγραφών ποιότητας παραδοτέων εμπε-
ριέχει την διασφάλιση διαφόρων διαδικασιών που καθορίζουν το βέλτιστο 
επίπεδο ποιότητας σε σχέση με τις εργασίες, διαδικασίες και άλλες σχετικές 
με το έργο ενέργειες όπως ο έλεγχος και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, ο 
καθορισμός της εμπλοκής των μελών της ομάδας έργου, ο τρόπος οργάνωσής 
τους, οι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν, ενώ καθιστά αναγκαία την κατάρτιση 
των προδιαγραφών σε όλα τα στάδια λειτουργίας και ανάπτυξης/παραγωγής 
του έργου. 

Υπηρετώντας πιστά τον στρατηγικό σχεδιασμό που έχει καθοριστεί για την εκτέ-
λεση του παραδοτέου, η έννοια της εξασφάλισης της Ποιότητας των παρε-
χόμενων υπηρεσιών αναφέρεται όχι μόνο στην εσωτερική λειτουργία μεταξύ 

των μελών της επιχείρησης, αλλά και εξωτερικά στις συνεννοήσεις της Ομάδας 
έργου με την Αναθέτουσα Αρχή, αφού αποτελούν κομβικά σημεία στη σταδιακή 
ενσωμάτωση της ποιότητας στο τελικό παραδοτέο. 

Η ανταπόκρισή μας στην ανάπτυξη και εφαρμογή των παρακάτω συστημάτων 
διαχείρισης ποιότητας αποτελεί σημαντικό εχέγγυο της εταιρίας μας για την 
ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εκτέλεση έργων διασφαλίζοντας το βέλτι-
στο επίπεδο ποιότητας και υποστήριξης όλων των σχετικών με την τελική υλο-
ποίηση σταδίων του παραδοτέου. 

Τα εχέγγυα της Cloudprint στον τομέα αυτό είναι η πιστοποίηση της κατά: 

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008
• Υπηρεσίες Εκτύπωσης και Παροχής Διαφημιστικών Υπηρεσιών.

    ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015
• Σχεδιασμός & Παραγωγή Εντύπων
• Σχεδιασμός, Παραγωγή & Εγκατάσταση Εποπτικού Υλικού
• Δημιουργία Τρισδιάστατων Απεικονίσεων & Πολυμεσικών Εφαρμογών
• Υπηρεσίες Εκτύπωσης & Παροχής Διαφημιστικών Υπηρεσιών
• Μελέτη & Υλοποίηση Έργων Σήμανσης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος
• Σχεδιασμό, Ανάπτυξη & Εγκατάσταση Πληροφοριακών Εφαρμογών
• Προμήθεια & Διαχείριση της Εγκατάστασης Ψηφιακών Εκθεσιακών Κατα-

σκευών σε χώρους Προβολής 
• Υπηρεσίες Μελέτης, Δημιουργίας & Εκτέλεσης έργων Δημοσιότητας & Προ-

βολής Δημοσίου Φορέα
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ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

    ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΛΟΤ 1435:2009

Η Πιστοποίηση κατά το πρότυπο του ΕΛΟΤ προέκυψε από την ανάγκη κα-
θορισμού των προϋποθέσεων και όρων ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών υπηρεσιών, σε ιδιωτικές ή δημό-
σιες επιχειρήσεις, από τις αναθέτουσες Αρχές, φορείς του Δημοσίου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Το ΕΛΟΤ 1435 διασφαλίζει τη διαχειριστική επάρκεια των εταιριών επικοινω-
νίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας, στη διαφημιστική προβολή του Δημο-
σίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα 
ενημέρωσης.
Ειδικότερα, το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 περιέχει τα κριτήρια για την πιστοποίηση 
των εταιριών παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας.
Η εταιρία μας έχει πιστοποιηθεί για τους εξής τομείς παροχής υπηρεσιών 
(τομείς εξειδίκευσης):

1. Πιστοποίηση στις Διαφημιστικές Υπηρεσίες

• Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, δημιουργικό τμήμα και οικονομική δ/νση 
• Ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης διαφημιστικής στρατηγικής
• Ικανότητα δημιουργημάτων λόγου ή τέχνης, κατά τις διατάξεις του νόμου 

2121/1993.
Ειδικότερα η εταιρία είναι σε θέση, με δικές της δυνάμεις, να δημιουργεί διαφη-
μιστικά προγράμματα σε έντυπα, ηλεκτρονικά ή και ψηφιακά μέσα ενημέρωσης.

2. Πιστοποίηση στη Δημιουργία Διακριτού Σήματος (logos)

• Ίκανότητα εκπόνησης στρατηγικής για τη δημιουργία ενός σήματος είτε αυτό 
αφορά μια εταιρία ή ένα προϊόν.

• Ίκανότητα σχεδιασμού εταιρικής και προϊοντικής ταυτότητας καθώς και 
σχεδιασμού διαφοροποίησης καταστημάτων ή άλλων χώρων προβολής 
ενός σήματος.

3. Προώθηση πωλήσεων και άμεσου marketing

Για το πεδίο εκτύπωσης και παροχής εκτυπωτικών υπηρεσιών, που σημαίνει 
ότι είναι πιστοποιημένη η ποιότητα της συνολικής λειτουργίας της επιχείρη-
σης και όχι μόνο η ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αυτή πα-
ρέχει προς τους συνεργάτες της.

Επιπρόσθετα και προκειμένου να υπάρξει η βέλτιστη δυνατή συνεννόηση η 
Ομάδα έργου της Cloudprint θα ορίσει εκπροσώπους που θα συνδιαλέγονται 
με την Αναθέτουσα Αρχή και θα παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας 
προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα να συμβαδίζει απόλυτα με τους στόχους της.

    Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 27001

Βελτιώνοντας συνεχώς τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας σε σχέση με τις 
πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε τόσο εσωτερικά όσο και σχέση με τους φο-
ρείς (ιδιωτικούς-δημόσιους) που συνεργαζόμαστε η εταιρία μας εφαρμόζει το 
Διεθνές Πρότυπο ISO 27001 προστατεύοντας με τον καλύτερο τρόπο τα πολύτι-
μα στοιχεία και τις πληροφορίες που διαχειριζόμαστε. 
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Το πρότυπο βελτιώνει την σχέση εμπιστοσύνης που χτίζουμε με όλα τα εμπλε-
κόμενα μέρη βοηθώντας την διασφάλιση και ακεραιότητα των πληροφοριών 
υπό όλες τις συνθήκες. 

Στα πλαίσια της εγγυημένης, ασφαλούς και αποτελεσματικής διαχείρισης των 
πληροφοριών  πραγματοποιείται

• Τήρηση των τυποποιητικών κανονισμών
• Τακτικός έλεγχος για την ορθή και ασφαλή αποθήκευση των πληροφοριών 

και την τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης
• Aύξηση δυνατοτήτων βελτίωσης της λειτουργίας των συστημάτων διαχείρι-

σης ασφάλειας σε ότι αφορά την δέσμευση της εταιρίας για την ασφάλεια και 
διάθεση των πληροφοριών και δεδομένων

• Eφαρμογή συγκεκριμένων αποθηκευτικών μέσων για την ασφάλεια των λει-
τουργικών συστημάτων για την εξάλειψη κινδύνων που εμπεριέχει η επεξερ-
γασία πληροφοριών

Η εφαρμογή των διαδικασιών του πρότυπου ISO 27001 που η εταιρία μας ακο-
λουθεί  μεγιστοποιεί την χρήση του εξοπλισμού μας ενώ αποτελεί μια επιβε-
βαίωση εμπιστευτικότητας και έμπρακτης διαβεβαίωσης της ακεραιότητας των 
πληροφοριών των συστημάτων παρέχοντας σημαντικό πλεονέκτημα στην ικα-
νοποίηση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων μας. 

    Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001

Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή και άλλων σχη-
μάτων πιστοποίησης περιβαλλοντικού χαρακτήρα, όπως είναι το Κοινοτικό 
Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS). Επιπρο-
σθέτως, έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων 
διαχείρισης, όπως ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, ώστε να είναι δυνατή η ενοποίηση δι-
αφορετικών συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης. Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 είναι μεταξύ άλλων:

• Η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας μας 
• Η επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και η απο-

φυγή προστίμων
• Η πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος 
• Η εξοικονόμηση πόρων και η μείωση του κόστους
• Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρείας μας μαζί με 

προσέλκυση νέων πελατών και είσοδος σε νέες αγορές
• Η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης μας προς ευρύ κοινό, αρμόδιες 

αρχές, δανειστές, επενδυτές
• Η βελτίωση της επικοινωνίας με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς
• Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού μας σε περιβαλλοντικά θέματα και η 

αυξημένη προθυμία για ανάληψη ευθυνών
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