
Sound experts

Εξειδικευμένες  λύσεις  

Οικιακού  & Επαγγελματικού  Ήχου



Το νέο site της Audiodesigner είναι στον αέρα!
Aπόλυτα καινοτόμο ως προς το σχεδιασμό, 
τις δυνατότητες και την παρουσίαση των
πληροφοριών. Επίσης διαθέτουμε για εσάς
xml αρχεία για τις ιστοσελίδες σας.

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στην
είσοδο συνεργατών μας και με την πρώτη
σας ηλεκτρονική παραγγελία κερδίζετε ένα
ζευγάρι ακουστικά.

New Site B2B

Εγγραφή
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https://www.audiodesigner.gr/login/?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.audiodesigner.gr%2Faccount%2F
https://www.audiodesigner.gr/login/?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.audiodesigner.gr%2Faccount%2F
https://www.audiodesigner.gr/login/?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.audiodesigner.gr%2Faccount%2F


ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Δείτε εδώ το τους καταλόγους κάθε brand:

Δείτε εδώ αναλυτικά τα νέα προϊόντα ήχου του
2021, για τον επαγγελματικό & τον οικιακό ήχο.

Νέα προϊόντα

Συνεργαζόμαστε με τα κορυφαία 
Αμερικανικά & Βρετανικά audio brands.
Ανανεώνουμε τους καταλόγους μας με νέα
προϊόντα ήχου 3 φορές το χρόνο,
ακολουθώντας τη συνεχώς εξελισσόμενη 
τάση της τεχνολογίας.
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https://www.canva.com/design/DAETlL2LJBw/z3-7hbqQYOh6RohEWC6UhQ/view?utm_content=DAETlL2LJBw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAETlL2LJBw/z3-7hbqQYOh6RohEWC6UhQ/view?utm_content=DAETlL2LJBw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAETlL2LJBw/z3-7hbqQYOh6RohEWC6UhQ/view?utm_content=DAETlL2LJBw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.audiodesigner.gr/wp-content/uploads/2021/02/KALI-AUDIO-2021-1.pdf
https://www.audiodesigner.gr/wp-content/uploads/2021/02/EQ-ACOUSTICS-2021.pdf
https://www.audiodesigner.gr/wp-content/uploads/2020/04/ADASTRA_UK-2020.pdf
https://www.audiodesigner.gr/wp-content/uploads/2021/02/Audioengine-2021-1.pdf
https://www.canva.com/design/DAETlL2LJBw/z3-7hbqQYOh6RohEWC6UhQ/view?utm_content=DAETlL2LJBw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Δείτε εδώ αναλυτικά τα νέα προιόντα ήχου του
2021, για τον επαγγελματικό & τον οικιακό ήχο.

Στόχος μας η εξέλιξη!

Συνεργαζόμαστε με τα κορυφαία 
Αμερικανικά & Βρετανικά audio brands.
Εισάγουμε τα πιο εξελιγμένα προϊόντα ήχου,
ακολουθώντας τη συνεχώς εξελισσόμενη 
τάση της τεχνολογίας.

Πρωταρχικός στόχος μας είναι να σας
εξυπηρετούμε παρέχοντας σας αξιόπιστες

λύσεις με προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας.
Το πετυχαίνουμε με σύντομες παρουσιάσεις

προϊόντων, για να γνωστοποιήσουμε
περισσότερες λεπτομέρειες τους.

 
Στο κανάλι μας στο Youtube θα βρείτε Videos
στα οποία, αναλύουμε τα χαρακτηριστικά και

τις ιδιαίτερες λειτουργίες τους.
 
 

Εκπαιδευτικά Video Προϊόντων
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https://www.youtube.com/channel/UCwm0BA-P2C53MxcbzN9dcxQ


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Εκπαιδευτικά Webinar 

Διοργανώνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια σε
επαγγελματίες και μη, προκειμένου να τους
εντρυφήσουμε στις νέες τεχνολογίες.
Προσαρμόσαμε αυτά τα σεμινάρια σε
διαδικτυακά, λόγω των συνθηκών της
πανδημίας και για να είναι εύκολο να τα
παρακολουθούν οι συνεργάτες μας 
σε όλη την Ελλάδα.

@nolasioannis
@chr isdaskalakis
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Δείτε εδώ αναλυτικά τα νέα προιόντα ήχου του
2021, για τον επαγγελματικό & τον οικιακό ήχο.

Στόχος μας η εξέλιξη!

Συνεργαζόμαστε με τα κορυφαία 
Αμερικανικά & Βρετανικά audio brands.
Εισάγουμε τα πιο εξελιγμένα προϊόντα ήχου,
ακολουθώντας τη συνεχώς εξελισσόμενη 
τάση της τεχνολογίας.

Demo Προϊόντα

Ακούστε το και θα πειστείτε!
 

 Για την πιο αποτελεσματική προώθηση των
brand σε πελάτες λιανικής, προσφέρουμε στους

συνεργάτες μας επιπλέον
έκπτωση σε προιόντα demo.
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Η ηχητική δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα τους!

Δείτε με τα μάτια σας τη στιβαρή & κομψή σχεδίαση τους και θα ακούσετε ήχο
με δυνατότητες που ξεπερνούν κάθε προσδοκία.

Επίδειξη προϊόντων στο χώρο σας 
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Βρείτε μας εδώ: 

Social Media Activity
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Διατηρούμε ενεργό ρόλο στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και
επιδιώκουμε τη διάδραση με το κοινό μας.

https://www.youtube.com/channel/UCwm0BA-P2C53MxcbzN9dcxQ
https://www.linkedin.com/company/18110227/admin/
https://www.facebook.com/audiodesigner.gr
https://www.instagram.com/audiodesigner.gr/?hl=el


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Επισκέψεις από Πωλητή μας
στο χώρο σας

Ο ειδικευμένος πωλητής σας επισκέπτεται
συχνά για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα
προϊόντα μας.
Στόχος μας με αυτή τη σύντομη παρουσίαση
στο χώρο σας, να σας ενημερώσουμε για τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και να σας
λύσουμε κάθε απορία. 
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https://www.canva.com/design/DAETlL2LJBw/z3-7hbqQYOh6RohEWC6UhQ/view?utm_content=DAETlL2LJBw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Δείτε εδώ αναλυτικά τα νέα προιόντα ήχου του
2021, για τον επαγγελματικό & τον οικιακό ήχο.

Στόχος μας η εξέλιξη!

Συνεργαζόμαστε με τα κορυφαία 
Αμερικανικά & Βρετανικά audio brands.
Εισάγουμε τα πιο εξελιγμένα προϊόντα ήχου,
ακολουθώντας τη συνεχώς εξελισσόμενη 
τάση της τεχνολογίας.

Διαθέτουμε συνεργασία με διάφορα ηλεκτρονικά
& έντυπα περιοδικά, όπου μπορείτε να βρείτε

άρθρα & reviews για τα προϊόντα μας.

Διαφημίσεις σε έντυπο
και ηλεκτρονικό τύπο

Δείτε εδώ άρθρα που δημοσιεύθηκαν στα site
avmentor.gr, Κτίριο εκδόσεις & Yellow Box. 

8

https://www.yellowbox.gr/kali-audio-in-5-the-best-budget-3-way-studio-monitor/
https://www.ktirio.gr/el/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82/a/audiodesigner
http://avmentor.gr/features/one2one/2021/audiocontrol_dm_rta_pro_kit_0.htm


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Stock προϊόντων 

EQ Acoustics 100% διαθεσιμότητα
Kali Audio 100% διαθεσιμότητα
Adastra 80%  διαθεσιμότητα
Audioengine 90% διαθεσιμότητα

Τα περισσότερα προϊόντα μας είναι άμεσα
διαθέσιμα στις αποθήκες μας όπου θα βρείτε
το μεγαλύτερο ποσοστό των κωδικών:
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Δείτε εδώ αναλυτικά τα νέα προιόντα ήχου του
2021, για τον επαγγελματικό & τον οικιακό ήχο.

Στόχος μας η εξέλιξη!

Συνεργαζόμαστε με τα κορυφαία 
Αμερικανικά & Βρετανικά audio brands.
Εισάγουμε τα πιο εξελιγμένα προϊόντα ήχου,
ακολουθώντας τη συνεχώς εξελισσόμενη 
τάση της τεχνολογίας.

Μερικές από τις εταιρίες που
εμπιστεύτηκαν την Audiodesigner.

Portfolio

Δείτε εδώ μερικές απο τις πιο
σημαντικές μας συνεργασίες

AUDIODESIGNER PORTFOLIO
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https://www.audiodesigner.gr/customers/


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Ημερίδες παρουσίασης 
και εκπαίδευσης

Μέλημα μας η εμπεριστατωμένη γνώση 
των συνεργατών μας, για αυτό το λόγο
στοχεύουμε στην ενημέρωση τους για την
ορθή χρήση των προϊόντων μας. 
Το πετυχαίνουμε διοργανώνοντας 
ημερίδες παρουσίασης σε επαγγελματίες
ηλεκτρολόγους, αρχιτέκτονες & διακοσμητές. 
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Βρείτε μας

2 3 1 0  4 7 7 1 9 4
2 3 1 3  0 5 6 2 1 8

www .aud i odes i gne r . g r
i n f o@aud iodes i gne r . g r

✓  Show room :  Ρήγα  Φεραίου  39  
✓  Γραφεία :  Μακεδονίας  148

54248 ,  Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο Διεύθυνση Online
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https://www.audiodesigner.gr/

