
Κάρτες αξιών - Οδηγίες εκτύπωσης σε κάρτες 

 

Επιλογή 1: Εκτύπωση μιας όψης 

Η εκτύπωση μπορεί να γίνει στο σπίτι ή σε copy center/ τυπογραφείο. 

Στο σπίτι μπορεί να γίνει σε λεπτό χαρτονάκι το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από βιβλιοπωλεία. 

Στην επιλογή εκτύπωσης είναι σημαντικό να επιλέξετε 1-sided και τις σελίδες που χρειάζεστε (Δεν θα 

χρειαστείτε τις σελίδες 1 & 2). Αφού είναι έτοιμες οι σελίδες σας, εάν έχετε την δυνατότητα μπορείτε να 

τις πλαστικοποιήσετε και ακολούθως να τις κόψετε με οδηγό τη γκρι γραμμή που υπάρχει ως 

περίγραμμα, προσεκτικά με κοπίδι και ρίγα ή με μεγάλο ψαλίδι. Οι κάρτες σας είναι έτοιμες. 

Σε copy center/τυπογραφείο είναι σημαντικό να εξηγήσετε από την αρχή τι ακριβώς θα θέλατε για να 

μπορέσει και το προσωπικό να σας βοηθήσει και να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Μπορείτε να αναφέρετε ότι έχετε ένα αρχείο σε PDF μεγέθους Α4 το οποίο θα θέλατε να εκτυπώσετε και 

να φτιάξετε σαν κάρτες, άρα θα χρειαστείτε εκτύπωση μιας όψης σε χαρτονάκι, μπορείτε να ρωτήσετε 

εάν υπάρχει η δυνατότητα πλαστικοποίησης και κόψιμο των καρτών. Το προσωπικό θα σας δώσει 

επιλογές ανάλογα με τη διαθεσιμότητα σε υλικά και το κόστος. Είναι σημαντικό να ρωτήσετε το συνολικό 

κόστος από την αρχή. Ανάλογα με το πάχος και τη ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν το 

κόστος πιθανό να διαφέρει, άρα είναι σημαντικό να αναφέρετε εάν θα επιθυμούσατε μια πιο οικονομική 

λύση. Πιθανό να σας ζητήσουν να αφήσετε το αρχείο και θα σας καλέσουν όταν είναι έτοιμες οι κάρτες 

για να τις παραλάβετε. Σε αυτή τη περίπτωση είναι σημαντικό να ανοίξετε μαζί το αρχείο ώστε να το δει 

ο υπάλληλος εξυπηρέτησης πως είναι διαμορφωμένο και εάν χρειάζεται οποιαδήποτε διευκρίνιση να 

μπορείτε να του εξηγήσετε. 

 

Επιλογή 2: Εκτύπωση καρτών 2 όψεων 

Πάλι η εκτύπωση μπορεί να γίνει στο σπίτι ή σε copy center / τυπογραφείο. 

Στο σπίτι είναι σημαντικό όταν θα εκτυπώσετε τις κάρτες να επιλέξετε 2-sided για να γίνει εκτύπωση και 

στις 2 πλευρές (Οι σελίδες 1 & 2 δεν χρειάζονται) Ακολούθως η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια. 

Σε copy center/τυπογραφείο αφού θα δώσετε την παραγγελία σας όπως στην επιλογή 1, είναι σημαντικό 

να επισημάνετε ότι η εκτύπωση θα γίνει μπρος πίσω σε και στις 2 πλευρές. Ότι στη μια όψη θα βρίσκεται 

η περιγραφή με το σχέδιο και στην πίσω όψη το λογότυπο. Μην ξεχάσετε να ζητήσετε τιμή από την αρχή 

για εκτύπωση, πλαστικοποίηση και κόψιμο των καρτών. 


