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Εταιρική Ταυτότητα, Συσκευασία 

Σχεδιασμός Εντύπων, Σχεδιασμός 

καταλόγων, Σχεδιασμός & Κατασκευή 

ιστοσελίδων, Προϊοντική Φωτογράφιση, 

Εισαγωγή προϊόντων (Data Entry), 

Φιλοξενία, Social Media, SEO.

PRINT WEB

Γραφίστας Εντύπου & Ηλεκτρονικών 

Μέσων, Σελιδοποιός, Μακετίστας.

EDUCATION

WEB SKILLS

WORDPRESS

JOOMLA

PRESTASHOP

MAGENTO

SEO

WHAT WE DO

FOLLOW ME
Facebook: 

https://www.facebook.com/artcolorweb

GRAPHIC SKILLS

PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

INDESIGN

COREL

Ιστοσελίδα για ταξιδιωτικό γραφείο, www.pantheon.gr

Ιστοσελίδα παρουσίασης υπηρεσιών, www.aircenter.gr

Eshop, www.hausmusik.gr

Eshop, www.numista.grΛογότυπο MACL

Μενού Fresh Juice Bar

Kάρτα Sound Gallery

Αφίσα Χαρτόραμα

2005 - 2010  - Aνάπτυξη, σχεδίαση, επιμέλεια κατασκευής, διαχείριση, 
διαφημιστική προώθηση ιστοσελίδων: 

www.124sold.gr · www.e-female.gr/forum

 - Eξωτερικός συνεργάτης σε μικρότερα project (Freelancer)

2015 - 2017  - Εξωτερική συνεργασία με την εταιρεία Χαρτόραμα για

δημιουργία καταλόγου και εντύπων.

 - Eξωτερική συνεργασία με την εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΖΕΖΑΝΑ για 
αναδιαμόρφωση/συντήρηση ιστοσελίδας, φωτογράφιση, 
εισαγωγή προϊόντων και δημιουργία καταλόγου.

2000 - 2005  - Διαχείριση, επιμέλεια & διαφημιστική προώθηση ιστοσελίδας: 
www.fleamarket.gr

 - Eξωτερικός συνεργάτης σε μικρότερα project (Freelancer)

2010 - 2014  - Εξωτερική συνεργασία σε μηνιαία βάση με την εκδοτική 
εταιρία Vision Press
 º Layout των περιοδικών High Fidelity & Digital Vision
 º Μακέτες διαφημιζόμενων στο περιοδικό High Fidelity

 º Αφίσες, πανό, κατάλογοι, banner για την έκθεση

Athens HiEnd Audio Video Show.

 - Εξωτερικές συνεργασίες για κατασκευή διαφημιστικών 
εντύπωv, λογότυπα, κάρτες. (Freelancer)

2014 - 2015  - Εξωτερική συνεργασία με την εταιρεία WellDone για την 

έκδοση των περιοδικών Οπτικά Νέα, Πλαστικά Χρονικά, 
Pets Today.

EXPERIENCE

2008 - 2017  - Σχεδίαση, κατασκευή, ανάπτυξη, επιμέλεια κατασκευής, 
διαχείριση ιστοσελίδων, φιλοξενία.

Mερικά δείγματα:

www.pantheon-travel.gr 

www.hannover-physio.de

www.avart.gr

www.hausmusik.gr

www.cover.gr

www.numista.gr

www.uthink.eu

www.aircenter.gr

www.watch-album.com

www.fisioterapia.gr

www.ornament.gr

www.avshow.gr

www.visionpress.gr

www.hifipress.com 

www.audiopoint.gr

www.highfidelity.gr 
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https://www.artcolor.gr

+ 6944080200info@artcolor.gr

Πλ. Αμερικής 3, Αθήνα

Eνδεικτικά μερικά από τα έργα μαςABOUT

Η ARTCOLOR είναι ένα δημιουργικό γραφείο με 17 χρόνια εμπειρίας, το οποίο 
δραστηριοποιείται στον τομέα του γραφικού σχεδιασμού με εξειδίκευση στον 
σχεδιασμό και την κατασκευή ιστοσελίδων. 

Διατηρούμε στενή σχέση με τους πελάτες μας και συγκεντρώνουμε όλη μας τη 
δημιουργική ενέργεια για την παραγωγή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που θα 
τους αφήσει απόλυτα ικανοποιημένους. 

Αν ενδιαφέρεστε για αξιόπιστους συνεργάτες που θα ανταποκρίνονται με ταχύτητα 
και συνέπεια σε κάθε σας ανάγκη, τότε δε μένει παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας!

ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΛΕΝΑ
Graphic/Web Designer & Developer

mailto:www.pantheon-travel.gr?subject=
mailto:www.hannover-physio.de%20?subject=
mailto:www.avart.gr%20?subject=
mailto:www.hausmusik.gr%20%20?subject=
mailto:www.cover.gr%20%20?subject=
mailto:www.numista.gr%20%20?subject=
mailto:www.uthink.eu%20?subject=
mailto:www.aircenter.gr%20?subject=
mailto:www.watch-album.com%20?subject=
mailto:www.fisioterapia.gr%20?subject=
https://www.artcolor.gr
mailto:mailto:info%40artcolor.gr?subject=


+ 6944080200info@artcolor.gr + 2114095997

ARTCOLOR is proudly a partner of UTHINK.EU 

www.artcolor.gr
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