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INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (Σύµβολο X.A.: ΛΥΚ) 

Συµφωνία Εµπορικής Συνεργασίας µε την Uniprint Α.Ε. στην Βόρεια Ελλάδα 

 

Η Inform Π. Λύκος Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή συµφωνίας συνεργασίας µε την εταιρεία Uniprint 

Α.Ε. για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της πρώτης στην αγορά της Βορείου Ελλάδος, 

Ηπείρου και Θεσσαλίας. 

 

Συγκεκριµένα, από 16.01.2012 η Uniprint θα δραστηριοποιείται κατ’ αποκλειστικότητα στην πώληση των 

προϊόντων της Inform Λύκος στις διοικητικές γεωγραφικές περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας. Παράλληλα, η Uniprint 

θα µεταφέρει την έδρα της στις εγκαταστάσεις της Inform Λύκος στην Σίνδο. 

 

Όπως δήλωσε ο Κωνσταντίνος Λάγιος, Γενικός ∆ιευθυντής της εταιρείας «είµαστε ιδιαίτερα 

ικανοποιηµένοι από την επίτευξη της συµφωνίας αυτής και απόλυτα βέβαιοι ότι η εµπειρία και οι γνώσεις 

των συνεργατών της Uniprint στην τοπική αγορά καθώς και οι παραγωγικές δυνατότητες και υποδοµές της 

Inform Λύκος αποτελούν έναν εξαιρετικό συνδυασµό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών µας. 

Προσωπικά δεσµευόµαστε ότι θα συνεχίσουµε καθηµερινά και θα ενισχύσουµε τις προσπάθειές µας για 

την ικανοποίηση των ολοένα και πιο απαιτητικών αναγκών της τοπικής αγοράς. Ευχαριστούµε για την 

µέχρι σήµερα εµπιστοσύνη των πελατών µας και προσδοκούµε στην συνέχιση της αµοιβαία επωφελούς 

συνεργασίας µας». 

 

Σχετικά µε την Inform Λύκος (www.lykos.gr)  

H Inform Λύκος ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 1994 και σήµερα 

αποτελείται από τέσσερις εταιρίες µε ηγετική παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο χώρο 

του Information Management & Business Communication. ∆ραστηριοποιείται διεθνώς στην ανάπτυξη, 

κατασκευή και προσωποποίηση Έξυπνων Καρτών για Τράπεζες, Τηλεπικοινωνίες, ∆ηµόσιους 

Οργανισµούς και Αλυσίδες Λιανικού Εµπορίου κατέχοντας διεθνείς πιστοποιήσεις από Visa, MasterCard 

& Diners. Πρωταγωνιστεί στον χώρο της διαχείρισης εντύπων, της κατασκευής εντύπων ασφαλείας, της 

παραγωγής προπληρωµένων καρτών και του Business Process Outsourcing παρέχοντας υπηρεσίες 

εκτύπωσης και εµφακέλωσης λογαριασµών, ηλεκτρονικής παρουσίασης λογαριασµών και διαχείρισης 

εκτυπώσεων για Τράπεζες, Τηλεπικοινωνίες, ∆ηµόσιο Τοµέα και Βιοµηχανικές/Εµπορικές εταιρείες. Ο 

Όµιλος Inform Λύκος απασχολεί σήµερα περίπου 750 εργαζοµένους. 


