Make the switch
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α.Τ MULTITECH CORPORATION LTD & EPSON ITALIA S.P.A.
Η A.T Multitech βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας της με την Epson Italia s.p.a., για όλα τα προϊόντα της (Printers, Scanners, MFPs, LFPs, POS
Printers, Video projectors και Αναλωσίμων). Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η Multitech θα διαθέτει όλα τα παραπάνω προϊόντα μέσα από ένα ευρύ δίκτυο μεταπωλητών.

Σχετικά με την EPSON:
Η Epson αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη της τεχνολογίας, αφοσιωμένο στη διασύνδεση ατόμων, αντικειμένων και πληροφοριών με τις πρωτότυπες και αποτελεσματικές, ολοκληρωμένες, μικρού μεγέθους
τεχνολογίες ακριβείας της. Με μια γκάμα προϊόντων που εκτείνεται από εκτυπωτές inkjet και ψηφιακά συστήματα εκτυπώσεων έως βιντεοπροβολείς 3LCD, έξυπνα γυαλιά, συστήματα αισθητήρων και
ρομποτικούς μηχανισμούς, η εταιρεία επικεντρώνεται στην καινοτομία και την υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών στους τομείς των εκτυπώσεων inkjet, των οπτικών μέσων επικοινωνίας, των
αναλωσίμων και της ρομποτικής. Με επικεφαλής την εταιρεία Seiko Epson Corporation με έδρα την Ιαπωνία, ο όμιλος Epson απασχολεί περισσότερους από 72.000 υπαλλήλους σε 88 εταιρείες
παγκοσμίως και είναι υπερήφανος για τη συμμετοχή στις κοινότητες όπου λειτουργεί και τις συνεχόμενες προσπάθειές του για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
www.global.epson.com
A.T Multitech is pleased to announce the launch of its partnership with Epson Italia s.p.a., for their entire product line-up (Printers, Scanners, MFPs, LFPs, POS Printers, Video projectors
and Consumables). Through this partnership, Multitech will distribute all the above products, via its extensive dealers’ network.
About EPSON:
Epson is a global technology leader dedicated to connecting people, things and information with its original efficient, compact and precision technologies. With a lineup that ranges from inkjet printers
and digital printing systems to 3LCD projectors, smart glasses, sensing systems and industrial robots, the company is focused on driving innovations and exceeding customer expectations in inkjet,
visual communications, wearables and robotics. Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the Epson Group comprises more than 72,000 employees in 88 companies around the world, and
is proud of its contributions to the communities in which it operates and its ongoing efforts to reduce environmental impacts.
http://global.epson.com/

