
Δημιουργούμε απoτοτύπωμα 
Your brand’s FingerPrint



We are Diastasis.
We implement brands.



Γιατί να επιλέξετε τη Diastasis. 
Why choose Diastasis
Μία πολυδιάστατη επιλογή που οδηγεί στην κορυφή 
A versatile choice leading to the top

Είμαστε η Diastasis.

 Μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία, που 
δραστηριοποιείται στο χώρο της σύγχρονης 
ψηφιακής εκτύπωσης και των διαφημιστικών 
κατασκευών. Η τεχνογνωσία, η καινοτομία και η 
αδιάλειπτη αναζήτηση πρωτοποριακών λύσεων 
μας έχουν διασφαλίσει την εμπιστοσύνη των 
πελατών μας απο το 1996 έως και σήμερα.

 Ως μέλος της GIGA, μιας διεθνούς ομάδας 
εταιρειών του κλάδου μας, έχουμε την 
ευκαιρία να ανταλλάσσουμε απόψεις - να 
ενημερωνόμαστε και να σας ενημερώνουμε 
πρώτοι για νέα εργαλεία, μεθόδους και 
καινοτομίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

We are Diastasis.

 The leading company in the field of large-scale 
digital printing and a pioneer in branding 
implementation, with a long-standing experience 
since 1996 in the market and a mindset of constant 
evolving by investing in new technologies and 
equipment renewal.

 As a proud member of GIGA, a global group of 
companies in the field of digital printing and brand 
implementation, we constantly stay up to date with 
sound knowledge of new developing technologies, 
innovative solutions and applied practices in our 
professional branch.
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STATE OF THE ART PRINTING EQUIPMENT

 Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που 
ξεπερνούν τα 2.000 τ.μ, το εξειδικευμένο 
προσωπικό μας έχει καταφέρει να δίνει το δικό 
του δημιουργικό αποτύπωμα σε κάθε έργο που 
υλοποιείται, προσφέροντάς σας την καλύτερη 
διαφημιστική προβολή και ένα ξεκάθαρο 
ανταγωνιστικό προβάδισμα στην αγορά.

 Οι πρότυπες διαδικασίες που ακολουθούμε, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα 
πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001/2015 
και SMETA 4pillar  βελτιώνουν συνεχώς τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, 
ανεβάζοντας έτσι τον πήχη όλο και πιο ψηλά.

 We operate in our premises, of over 2,000 
m2, with state-of-the-art mechanical facilities and 
experienced executives in our ranks, experts 
in in every type of branding construction and 
promotion.

 All our procedures follow the ISO 9001/2015 
and SMETA 4pillar quality standards, thus 
continuously improving our services and products 
provided. We use innovative materials, innovative 
technologies and our top priority is our customers’ 
satisfaction.
 

Οι εγκαταστάσεις μας 
State-of-the-art Printing Equipment
Μία πολυδιάστατη επιλογή που οδηγεί στην κορυφή 
A versatile choice leading to the top
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On the road! 
Κάλυψη οχημάτων
Be a magnet on the road
Branding πολλών ταχυτήτων!

Η εν κινήσει προβολή μέσω των εταιρικών 
σας οχημάτων αποτελεί μία πολύ 
αποτελεσματική, value for money, διαφήμιση 
η οποία θα οδηγήσει το brand σας σε νέες 
διαστάσεις!

Vehicle Branding. 
One of the most effective and value for money 
ways to raise your brand’s awareness. 

Τα υψηλής ποιότητας και αντοχής υλικά που 
χρησιμοποιούμε, μπορούν να διακοσμήσουν 
οποιοδήποτε τύπο οχήματος επιθυμείτε, ενώ 
ταυτόχρονα να το προστατεύσουν από μικρές 
υλικές ζημιές. 

Our high quality, long – lasting inks and 
materials can be applied to any vehicle type, 
transforming it to a huge sign on the go! 
Plus, it will protect its surface from minor 
damages!



ON THE ROAD
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Feel the difference... inside 
a store!
Branding εσωτερικών χώρων 

Προβάλετε την εταιρική σας ταυτότητα, 
διακοσμώντας ταυτόχρονα τον εσωτερικό 
σας χώρο με έναν ιδιαίτερο τρόπο!
Elevate your brand by decorating your space in 
a unique and personalized way! 

Με στοχευμένα μηνύματα ακριβώς στο 

σημείο πώλησης και με τη δική σας «πινελιά», 
δημιουργούμε μαζί ένα καλαίσθητο 
branded περιβάλλον, το οποίο μπορούμε να 
αναδιακοσμήσουμε ξανά και ξανά με ευκολία!
Make great impact by promoting your 
message right at the point of sale, without the 
commitment of a permanent installation! 

Feeling brand new
Το brand πηγάζει από μέσα μας! 



FEEL THE DIFFERENCE INSIDE A STORE



CORPORATE PROFILE 2020

03

All eyes on you
Μαγνητίστε τα βλέμματα! 

Be the «Meeting point»!  
Κάλυψη κτιρίων - Βιτρίνες 
καταστημάτων

Προκαλέστε με τον πιο δημιουργικό τρόπο, 
την προσοχή των περαστικών στο χώρο σας! 
 
See the harmony outside a store. Attract the 
attention of people passing by. 

Εντυπωσιάστε τους ενώ βρίσκονται ακόμα 
έξω και δεν θα χάσουν την ευκαιρία να σας 
επισκεφτούν! 
 
Make them feel positive while yet outside 
and they won’t miss the chance to make 
the next step inside!



BE THE MEETING POINT
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Looking for more energy... color your life 
Το αποτύπωμα σας στη διακόσμηση!  

The place to be! 
Διακόσμηση γραφείων & 
εσωτερικών χώρων

Είμαστε πάντα δίπλα σας, γεμάτοι με ιδέες 
και λύσεις για τη διακόσμηση του χώρου που 
ζείτε και εργάζεστε.  
 
It’s always a pleasure to offer our ideas and 
solutions for the decoration of the place you  
live and work! 

Μία ανανέωση στον χώρο που περνάτε τις 
περισσότερες ώρες της ημέρας, σίγουρα θα 
ανανεώσει και εσάς!  
 
Just imagine it and let the colors lift you up!



THE PLACE TO BE
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Put a label on it! 
Επιγραφές & σημάνσεις
Praise yourself... label it
Οι σημάνσεις είναι για τα brands!

Και είμαστε εδώ, έτοιμοι να δημιουργήσουμε 
για εσάς οποιοδήποτε είδος επιγραφής 
μπορείτε να φανταστείτε ή και να 
φανταστούμε εμείς για εσάς!

You have an idea? Put a label on it! 
We are here to create any type of label / sign 
you can imagine and even the ones you can’t! 



PUT A LABEL ON IT
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Stand by us
Στηρίξου πάνω μας! 

It’s time to make a stand! 
Διαφημιστικές κατασκευές & 
stands

Επιλέξτε, ανάμεσα σε μία πληθώρα προτάσεων 
του καταλόγου μας, το stand που σας ταιριάζει 
ή ζητήστε μας να σχεδιάσουμε για εσάς μία νέα, 
μοναδική πρόταση! 
 

Select your stand among a variety of products 
from our catalogue, or just make the request 
and our experienced team will design a new  
proposal just for you!



IT’S TIME TO MAKE A STAND
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Sparkle and be seen 
Για brands που αφήνουν αποτύπωμα! 

Unique. Just like your 
fingerprint!  
Ιδιαίτερες κατασκευές

Οι πιο ευφάνταστες ιδέες σας γίνονται 
πραγματικότητα, με τη χρήση των κατάλληλων 
υλικών και τα «μαγικά χέρια» των σχεδιαστών 
μας! 
 
The most creative ideas come to life through 
the “magic hand” of our designers  and the right 
materials! 

Εμπιστευτείτε την τεχνογνωσία μας για ένα 
άριστο αποτέλεσμα και δώστε στην καμπάνια 
σας τη λάμψη που της αξίζει.

Trust our know-how towards an outstanding 
result and give your campaign the glow 
that deserves.



UNIQUE. JUST LIKE YOUR FINGERPRINT 
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Think big campaigns! 
Μεγάλες καμπάνιες 
Be the pioneer... make the difference 
Τολμήστε να κάνετε τη διαφορά!

Εμπιστευτείτε μας την υλοποίηση της 
διαφημιστικής σας καμπάνιας και δώστε 
της τη λάμψη που της αξίζει. Κάντε χρήση 
της εμπειρίας μας και  των εξειδικευμένων 
συνεργείων μας.

Give your campaign the glow that it deserves. 
Trust our expertise to materialize your most 
imaginative ideas using 
the right materials.



THINK BIG CAMPAIGNS



Καλέστε μας για το επόμενο έργο σας 
Your next project awaits! 

+30 210 9419400 info@diastasis.gr

Με μια μακροχρόνια πορεία από το 1996 έως και σήμερα, 
εξασφαλίζουμε την επιλογή σας! 

With a long-standing experience since 1996 that secures 
your choice!



Τα έργα μας - η κληρονομιά 
μας. Η εμπιστοσύνη σας - η 
δύναμή μας.
Our projects - our legacy. 
Your trust - our strength. 



ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ Διαφημιστικές Κατασκευές & Ψηφιακές Εκτυπώσεις  
DIASTASIS S.A. Digital Printing & Branding Implementation 
Κοντόνη 10, 18346, Αθήνα / 10, Kontoni Str., 18346, Athens
Τ: +30 210 9419400 | F: 210 9413525 | Ε: info@diastasis.gr

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ / WE SUPPORT

diastasis.gr

MEMBERS OF GIGA GROUP


