
Γραφίστας
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Μασιάλα Λένα       Μ: 6940 263892       Ε: lm.lena@yahoo.gr

graphicdesign

άριστη ποιότητα

αξιοπιστία

χαµηλές χρεώσεις

Συνεργασίες με 
διάφορες εταιρείες, 
εκδοτικούς οίκους, 

τυπογραφεία, 
κέντρα ψηφιακών 

εκτυπώσεων, 
φροντιστήρια κ.τλ.



ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
δακτυλογραφήσεις

σελιδοποιήσεις

φυλλάδια

σηµειώσεις

σχήµατα

Σε όλα τα 
µαθήµατα

ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ
ΝΕΑ

Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ε Σ  Λ Υ Σ Ε Ι ΣΣύντοµο βιογραφικό

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
1996 - 1998  
Γραφίστρια σε εργαστήριο γραφικών τεχνών - 
τυπογραφείο,  “Νικόλαος Λαϊνάς”
Σχεδίαση διαφημιστικών & ενημερωτικών 
εντύπων, μακέτα - σελιδοποίηση

1998 - 2000
Γραφίστρια στον εκδοτικό οίκο “ΑΥΡΑ”,  Μιχάλης 
Χατζηκαλύμνιος
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση λογοτεχνικών βιβλίων, 
μακέτες εξωφύλλων, σχεδίαση διαφημιστικών & 
ενημερωτικών εντύπων

2000 - 2014
Γραφίστρια στον εκδοτικό οίκο “Εκδοτικός Όμιλος 
Συγγραφέων Καθηγητών”,  Γεώργιος Δημόπουλος
Σελιδοποίηση σχολικών βοηθημάτων, σχεδίαση 
σχημάτων (φυσικής - μαθηματικών - χημείας), 
μακέτες εξωφύλλων, σχεδίαση διαφημιστικών & 
ενημερωτικών εντύπων

2012 - έως σήμερα
Ελεύθερος επαγγελματίας - εξωτερικός 
συνεργάτης σε διάφορους εκδοτικούς οίκους, 
φροντιστήρια, εταιρείες ψηφιακών εκτυπώσεων, 
τυπογραφεία κ.τλ. 

Χειρισμός προγραμμάτων (Mac - Pc)
Adobe Creative Suite Cs6  
(Photoshop,  InDesign,  Illustrator)

Corel Draw

Page Maker

Mathtype (επεξεργασία μαθηματικών τύπων)

Δακτυλογραφήσεις 
(μονοτονικό, πολυτονικό σύστημα)

Μασιάλα Λένα       
Μ: 6940 263892       
Ε: lm.lena@yahoo.gr

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Φροντιστήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, σχολές, κέντρα ξένων γλωσσών, συγγραφείς 
(αυτοεκδότες) κ.τλ. µπορούν πλέον εύκολα, γρήγορα και οικονοµικά να εκτυπώνουν 
βιβλία, φυλλάδια και ό,τι άλλο επιθυµούν, ακριβώς στην ποσότητα που χρειάζονται, 
σε άριστη ποιότητα.
Αναλαµβάνονται όλων των ειδών τα βιβλία: Μονοτονικά, πολυτονικά, λατινικά, 
µαθηµατικά, φυσική, χηµεία κ.τλ.
 

Πιθανές εργασίες που µπορεί να χρειαστούν πριν την εκτύπωση

• ∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ
Εάν το βιβλίο βρίσκεται σε χειρόγραφη µορφή, η δακτυλογράφηση γίνεται από εµάς, 
προκειµένου το κείµενο να προωθηθεί είτε στο επόµενο στάδιο (δηλαδή την 
ηλεκτρονική σελιδοποίησή του), είτε στον συγγραφέα (σε περίπτωση που ο ίδιος 
επιθυµεί µεµονωµένα αυτή την εργασία).

• ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ / ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
Το κοµµάτι της ηλεκτρονικής σελιδοποίησης και ο σχεδιασµός εξωφύλλου γίνεται 
πάντα σε συνεννόηση µε τον συγγραφέα. Ανάλογα µε το ύφος και το είδος του κειµέ-
νου / βιβλίου, δηµιουργούνται κάποια προσχέδια βάση των οποίων στήνεται το 
βιβλίο / εξώφυλλο.

Ψηφιακή εκτύπωση

Τα τελευταία χρόνια η ψηφιακή εκτύπωση έδωσε τη δυνατότητα παραγωγής µικρών 
τιράζ, όσων ακριβώς µας χρειάζονται και επίσης την αµεσότητα, το λεγόµενο print 
on demand, κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε τις παραδοσιακές 
µεθόδους εκτύπωσης.
Με εξοπλισµό που το αποτέλεσµά του δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις offset 
εκτυπώσεις, µπορούµε να εκτυπώσουµε από ένα έως χιλιάδες αντίτυπα. Ακριβώς όσα 
χρειάζεστε...
Με γνώµονα τις ανάγκες και την ιδιαιτερότητα που χρειάζεται κάθε εκτυπωτική 
εργασία, καλύπτουµε µε ιδανικό τρόπο τις απαιτήσεις των πελατών µας, προσφέρο-
ντας άριστη ποιότητα, γρήγορο χρόνο παράδοσης και το οικονοµικότερο κόστος.
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