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Τεχνολογικά βραβεία

Editorial

Ο θεσμός πλέον των Tech Excellence Awards διοργανώνεται για τέταρτη 
φορά στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του PC Magazine και του T3, των δύο 

κορυφαίων περιοδικών τεχνολογίας. Τα σχόλια που έχουμε λάβει 
τα τελευταία χρόνια, τόσο από αναγνώστες όσο και από την αγορά  

της τεχνολογίας, είναι ιδιαίτερα θετικά, ενώ όλοι έχουν αναγνωρίσει τη 
σημασία και την εγκυρότητα του θεσμού. Τα Tech Excellence Awards έχουν 
ως στόχο να αναδείξουν τα καλύτερα πρόσωπα, τα προϊόντα και τις ιδέες 
που καθόρισαν τη χρονιά που πέρασε, αλλά και τις υπηρεσίες που άφησαν 
το στίγμα τους. Στις σελίδες που ακολουθούν, θα διαβάσετε για όλα αυτά τα 

προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις εταιρείες που ξεχώρισαν για την πρωτοτυπία, 
την καινοτομία, τη χρηστικότητα, το σχεδιασμό τους ή γιατί κατάφεραν 
να συνδυάσουν αρκετά από τα παραπάνω. Τέτοια στοιχεία ώθησαν τους 
φανατικούς αναγνώστες των δύο κορυφαίων περιοδικών τεχνολογίας να  

τα επιλέξουν και να τα ψηφίσουν σε μια πραγματικά αδιάβλητη 
ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά μέσω Ιnternet.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τους καλύτερους για την επόμενη 

διοργάνωση των Tech Excellence Awards. 

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ 
ΤΗς 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑς 
ΑΠΟ ΤΑ  
TECHNOLOGY 
EXCELLENCE 
AWARDS.

«
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TECHNOLOGY 
EXCELLENCE 

AWARDS, 
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Η διαδικασία

Η διαδικασία 
ανάδειξης των νικητών

Η ανάδειξη των νικητών, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, 
πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία της online ψηφοφορίας. 

Οι ηλεκτρονικές κάλπες ήταν ανοικτές για όλους στο www.techawards.gr 
κατά τη διάρκεια των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2011. 

Σημαντικό ρόλο για την ανάδειξη των καλύτερων προϊόντων κάθε κατηγορίας 
έπαιξαν και οι συντακτικές ομάδες των δύο περιοδικών.

Για όσους συμμετείχαν στην ψηφοφορία, οι εταιρείες-δωροθέτες 
πρόσφεραν δώρα συνολικής αξίας 5.500 ευρώ, τα οποία μετά από κλήρωση 

παρέλαβαν οι νικητές-ψηφοφόροι τού διαγωνισμού.
Για τη συλλογή των ψήφων χρησιμοποιήθηκε μια διεθνώς αναγνωρισμένη 

online πλατφόρμα καταγραφής και ανάλυσης, με στόχο την εγκυρότητα 
του διαγωνισμού και τα αδιάβλητα αποτελέσματα. Κάθε ψηφοφόρος 

μπορούσε να ψηφίσει μία μόνο φορά. Αυτό διασφαλίστηκε από την ίδια 
την πλατφόρμα, με τον έλεγχο της διεύθυνσης IP για κάθε ψηφοφόρο, 

αλλά και του συγκεκριμένου –περιορισμένου– χρονικού ορίου 
για να ολοκληρώσει την ψηφοφορία.

Μετά το πέρας του προδιαγεγραμμένου χρόνου, η online ψηφοφορία 
έκλεισε και δεν επιτρεπόταν σε κάποιον να ψηφίσει. 

Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από τις συντακτικές ομάδες των δύο περιοδικών 
και ακολούθησε η ανάδειξη των νικητών αλλά και των finalists για κάθε 
κατηγορία. Η κλήρωση των δώρων έγινε με ηλεκτρονική κληρωτίδα, 

παρουσία ομάδας παρατηρητών. Οι τυχεροί ενημερώθηκαν και αφού έγινε 
πρώτα διασταύρωση των στοιχείων τους, ξεκίνησε η διαδικασία 

για την παραλαβή των δώρων τους.«
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MLS Πληροφορική Α.Ε.

Globo Technologies 
www.globo.gr

Το θεώρηµα πως οι έλληνες προγραµµατιστές µπορούν να κάνουν... 
θαύµατα, φαίνεται πως έχουν βαλθεί να επιβεβαιώσουν τα στελέχη της Globo 
Technologies, καθώς η εταιρεία συγκαταλέγεται ανάµεσα στις κορυφαίες 
επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο στο χώρο τής ανάπτυξης επιχειρηµατικού 
λογισµικού e-business και του SaaS [So� ware as a Service]. Το επιχειρηµατικό 
αντικείµενο της εταιρείας κινείται σε τέσσερις κύριους θεµατικούς άξονες: 
επιχειρηµατικό λογισµικό, εφαρµογές κινητής τηλεφωνίας, ευρυζωνικές και 
τηλεπικοινωνιακές λύσεις, και ψηφιοποίηση. Από τη φύση της δραστηριότητας 
της Globo Technologies γίνεται αντιληπτό πως εντός των συνόρων δύσκολα 

θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν τις ποικίλες εφαρµογές και ολοκληρωµένες λύσεις λογισµικού, 
γεγονός που ανάγκασε την εταιρεία να στρέψει το ενδιαφέρον της στο εξωτερικό, πόσο µάλλον 
από τη στιγµή που διακρίνεται στον έντονα ανταγωνιστικό στίβο της κινητής τηλεφωνίας. Έτσι, 
λοιπόν, σήµερα απασχολεί περισσότερους από 150 υπαλλήλους και διαθέτει γραφεία στο 
Λονδίνο, το Ντουµπάι, τη Σιγκαπούρη, την Ατλάντα, την Αθήνα, τη Λευκωσία και το Βουκουρέστι.

Επιχειρήσεις

www.mls.gr

Σε µιάµιση δεκαετία ζωής η MLS Πληρ οφορική Α.Ε. έχει πραγµατοποιήσει 
εντυπωσιακή πορεία στην ανάπτυξη καινοτόµου τεχνολογίας και εφαρµογών 
στον τοµέα των πολυµέσων και της πλοήγησης. Η εταιρεία πλέον είναι 
συνώνυµη µε πρωτοποριακά προϊόντα τα οποία θεωρούνται 
µοναδικά στο είδος τους, καθώς βρίσκουν εφαρµογή σε 
πολλά πεδία: από την αυτοκίνηση και την εκπαίδευση µέχρι 
το γραφείο και την ψυχαγωγία γενικότερα. 
Κατά το παρελθόν η εταιρεία έχει τιµηθεί µε το Χρυσό 
Πανευρωπαϊκό Βραβείο Τεχνολογίας [European 

Information Technology Grand Prize]. Στο ευρύ κοινό η MLS Πληροφορική 
Α.Ε. είναι περισσότερο γνωστή για τα ολοκληρωµένα συστήµατα 
αυτόµατης πλοήγησης. Το 2003 κυκλοφόρησε το πρώτο 
του είδους του στην εγχώρια αγορά, ενώ το 2005 δηµιούργησε 
το MLS Destinator, το οποίο µέχρι σήµερα κατέχει ηγετική θέση στην 
Ελλάδα. Ωστόσο, το 2006 κατάφερε να αλλάξει τα δεδοµένα στο χώρο 
της πλοήγησης, µε την παρουσίαση του MLS Destinator Talk&Drive, 
του µοναδικού συστήµατος πλοήγησης µε αναγνώριση φωνής. Τέλος, η εταιρεία 
δραστηριοποιείται στο εκπαιδευτικό λογισµικό, στην ανάπτυξη επιµορφωτικών παιχνιδιών, 
συστηµάτων αυτόµατης µετάφρασης, αναγνώρισης φωνής, την ψηφιοποίηση και προβολή 
αρχειακού υλικού κ.ο.κ.

76

Μarket  
Pioneer

Tech  
PioneersΠάνος 

Πετρόπουλος
 & Κώστας 
Ελευθερίου 

Μιχάλης 
 Τσαμάζ

Δημιουργοί τού BlindType

Μπορεί η χώρα μας να μην κρατά τα ηνία της τεχνολογίας, 
αλλά ευτυχώς υπάρχουν και οι φωτεινές εξαιρέσεις.  
Ο Πάνος Πετρόπουλος και ο Κώστας Ελευθερίου, δύο 
έλληνες προγραμματιστές [και ξαδέρφια], με την εφαρμογή 
BlindType, κατάφεραν να κεντρίσουν την προσοχή  
της Google, η οποία αποφάσισε να εξαγοράσει την εταιρεία 
τους. Οι δύο Έλληνες ανέπτυξαν ένα πρόγραμμα που 
απλοποιεί σημαντικά την πληκτρολόγηση κειμένου σε 
συσκευές με οθόνες αφής, που δεσπόζουν σήμερα στην 
αγορά. Η ιδιαιτερότητα του προγράμματος είναι ότι 
αντιλαμβάνεται τι επιχειρεί να πληκτρολογήσει ο χρήστης, 
ακόμα και αν δεν πατά ακριβώς στα πλήκτρα του εικονικού 
πληκτρολογίου της οθόνης αλλά σε σχεδόν οποιοδήποτε 
σημείο της. Το BlindType αναλύει ουσιαστικά την 
τοποθέτηση των δακτύλων και τη σχέση μεταξύ τους, 
εκτιμώντας με ακρίβεια σχεδόν 100 % τι θέλετε να 
πληκτρολογήσετε. Εμείς από την πλευρά μας συγχαίρουμε 
τους δύο προγραμματιστές και ευχόμαστε να δούμε και 
άλλα τέτοια παραδείγματα.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
του Ομίλου ΟΤΕ

Έχει χαρακτηριστεί με το προσωνύμιο  
"ο άνθρωπος για τις ειδικές αποστολές", καθώς 
είναι από τα στελέχη που δε μένουν στη θεωρία, 
αλλά προχωρούν άμεσα στην πράξη. Έπειτα από 
μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στο τιμόνι  
της COSMOTE, την οποία και εδραίωσε στην 
πρώτη θέση της αγοράς, κλήθηκε να αναλάβει τα 
ηνία ενός εκ των μεγαλύτερων οργανισμών της 
χώρας: του ΟΤΕ. Κι αυτό, όχι τυχαία, καθώς  
ο οργανισμός βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι 
σε ό,τι αφορά το μέλλον του και την πορεία που 
θα ακολουθήσει προκειμένου να ανταγωνιστεί 
αντίστοιχους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους τόσο 
στην Ελλάδα όσο κυρίως στο εξωτερικό.  
Ο κ. Τσαμάζ κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής 
του σταδιοδρομίας έχει αναλάβει διαδοχικά 
υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις σε πολυεθνικές 
εταιρείες, στους τομείς του marketing και των 
πωλήσεων αλλά και της γενικής διεύθυνσης.  
Έχει εργαστεί στην Procter & Gamble, στη Mobil 
Oil Hellas, στη Warner Lambert, στη Philip Morris, 
στη Vodafone Ελλάδος, στις OTE International, 
OTE Investments και OTE Globe καθώς επίσης  
και στην COSMOTE. 

Πρόσωπα
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MLS Πληροφορική Α.Ε.

Globo Technologies 
www.globo.gr

Το θεώρηµα πως οι έλληνες προγραµµατιστές µπορούν να κάνουν... 
θαύµατα, φαίνεται πως έχουν βαλθεί να επιβεβαιώσουν τα στελέχη της Globo 
Technologies, καθώς η εταιρεία συγκαταλέγεται ανάµεσα στις κορυφαίες 
επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο στο χώρο τής ανάπτυξης επιχειρηµατικού 
λογισµικού e-business και του SaaS [So� ware as a Service]. Το επιχειρηµατικό 
αντικείµενο της εταιρείας κινείται σε τέσσερις κύριους θεµατικούς άξονες: 
επιχειρηµατικό λογισµικό, εφαρµογές κινητής τηλεφωνίας, ευρυζωνικές και 
τηλεπικοινωνιακές λύσεις, και ψηφιοποίηση. Από τη φύση της δραστηριότητας 
της Globo Technologies γίνεται αντιληπτό πως εντός των συνόρων δύσκολα 

θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν τις ποικίλες εφαρµογές και ολοκληρωµένες λύσεις λογισµικού, 
γεγονός που ανάγκασε την εταιρεία να στρέψει το ενδιαφέρον της στο εξωτερικό, πόσο µάλλον 
από τη στιγµή που διακρίνεται στον έντονα ανταγωνιστικό στίβο της κινητής τηλεφωνίας. Έτσι, 
λοιπόν, σήµερα απασχολεί περισσότερους από 150 υπαλλήλους και διαθέτει γραφεία στο 
Λονδίνο, το Ντουµπάι, τη Σιγκαπούρη, την Ατλάντα, την Αθήνα, τη Λευκωσία και το Βουκουρέστι.

Επιχειρήσεις

www.mls.gr

Σε µιάµιση δεκαετία ζωής η MLS Πληρ οφορική Α.Ε. έχει πραγµατοποιήσει 
εντυπωσιακή πορεία στην ανάπτυξη καινοτόµου τεχνολογίας και εφαρµογών 
στον τοµέα των πολυµέσων και της πλοήγησης. Η εταιρεία πλέον είναι 
συνώνυµη µε πρωτοποριακά προϊόντα τα οποία θεωρούνται 
µοναδικά στο είδος τους, καθώς βρίσκουν εφαρµογή σε 
πολλά πεδία: από την αυτοκίνηση και την εκπαίδευση µέχρι 
το γραφείο και την ψυχαγωγία γενικότερα. 
Κατά το παρελθόν η εταιρεία έχει τιµηθεί µε το Χρυσό 
Πανευρωπαϊκό Βραβείο Τεχνολογίας [European 

Information Technology Grand Prize]. Στο ευρύ κοινό η MLS Πληροφορική 
Α.Ε. είναι περισσότερο γνωστή για τα ολοκληρωµένα συστήµατα 
αυτόµατης πλοήγησης. Το 2003 κυκλοφόρησε το πρώτο 
του είδους του στην εγχώρια αγορά, ενώ το 2005 δηµιούργησε 
το MLS Destinator, το οποίο µέχρι σήµερα κατέχει ηγετική θέση στην 
Ελλάδα. Ωστόσο, το 2006 κατάφερε να αλλάξει τα δεδοµένα στο χώρο 
της πλοήγησης, µε την παρουσίαση του MLS Destinator Talk&Drive, 
του µοναδικού συστήµατος πλοήγησης µε αναγνώριση φωνής. Τέλος, η εταιρεία 
δραστηριοποιείται στο εκπαιδευτικό λογισµικό, στην ανάπτυξη επιµορφωτικών παιχνιδιών, 
συστηµάτων αυτόµατης µετάφρασης, αναγνώρισης φωνής, την ψηφιοποίηση και προβολή 
αρχειακού υλικού κ.ο.κ.

«
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EIMAI H NEA NIKON D7000. Είμαι η προσωποποίηση της εξαιρετικής ποι-
ότητας εικόνας και της εντυπωσιακής απόδοσης. Σε συνδυασμό με τους 
φακούς NIKKOR, είμαι εδώ για να ανταποκριθώ στο πάθος σου. Διαθέτω 
αισθητήρα εικόνας CMOS 16,2 Megapixel και αισθητήρα μέτρησης RGB 
2.016 pixel, επεξεργαστή EXPEED 2, σύστημα AF 39 σημείων και εγγραφή 
video Full HD. Είμαι ο νέος ορισμός της δημιουργικότητας. iamnikon.gr

I AM NIKON
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athensbook.gr
To AthensBook [www.athensbook.gr] 
είναι ένας δωρεάν έξυπνος οδηγός  
της Αθήνας για το iPhone.  
Σας ενημερώνει για σημεία 
ενδιαφέροντος κοντά στην τοποθεσία 
που βρίσκεστε κάθε φορά, όπως  
τα ανοικτά βενζινάδικα και τις τιμές  
της βενζίνης, τα εφημερεύοντα 
φαρμακεία, την κίνηση στους δρόμους 
της Αθήνας όλο το 24ωρο ώστε να 
αποφεύγετε τα δύσκολα σημεία,  
τα δρομολόγια των μέσων μαζικής 
μεταφοράς, τις δημόσιες υπηρεσίες που 
βρίσκονται κοντά σας, τα εστιατόρια με 
τα μενού και την αξιολόγησή τους. 
Επιπλέον, σας ενημερώνει για τις 
ταινίες που προβάλλονται στους 
κινηματογράφους αλλά και για πολλά 
ακόμα πολιτιστικά δρώμενα που 
σχετίζονται με τη ζωή στην 
πρωτεύουσα. Παράλληλα κυκλοφορεί  
και το ThessBook, το αντίστοιχο app για 
τη Θεσσαλονίκη, με αναλυτικές 
πληροφορίες για τη συμπρωτεύουσα. 
Το AthensBook προσφέρεται δωρεάν.

Internet 
Service  
of the Year

App of  
the Year

Internet Εφαρμογές και Υπηρεσίες

«

Sch.gr
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο [www.
sch.gr] συνδέει όλα τα σχολεία, τους 
εκπαιδευτικούς και πολλές διοικητικές 
υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς 
του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων [www.
minedu.gov.gr]. Αποτελεί μια αξιέπαινη 
προσπάθεια, άρτια και υποδειγματικά 
υλοποιημένη, που κουβαλά ήδη 10 
χρόνια ζωής, ενώ έχει αναγνωριστεί  
και διεθνώς ως ένα αξιόλογο εργαλείο 
για την προώθηση των Τεχνολογιών  
της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 
[ΤΠΕ] στην ελληνική εκπαίδευση.
Η ανάπτυξη του Πανελλήνιου Σχολικού 
Δικτύου έγινε με τη συγχρηματοδότηση 
του ελληνικού δημοσίου και της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Η ηλεκτρονική 
τάξη, η τηλεκπαίδευση, η τηλεδιάσκεψη 
και οι ζωντανές μεταδόσεις από τις 
παραδόσεις μαθημάτων αποτελούν 
μερικές από τις πιο σημαντικές 
λειτουργίες του sch.gr. H λειτουργία του 
καλύπτεται πλέον από εθνικούς πόρους. 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣHΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 10
Product 
of the year

Company 
of the year

SAMSUNG 
GALAXY S
∆ΙΑΘΕΣΗ: SAMSUNG 
ELECTRONICS HELLAS, 
213-0163 800 
www.samsung.gr

HTC DESIRE
∆ΙΑΘΕΣΗ: ACE HELLAS, 
210-6068 688 
www.htc.com.gr
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iPHONE 4
∆ΙΑΘΕΣΗ: COSMOTE, 210-6177 777 
www.cosmote.gr / VODAFONE, 
210-6702 000 www.vodafone.gr  

Ανανεωµένο πλήρως, 
έκανε την εµφάνισή 
του στην ελληνική 
αγορά στα τέλη 
Αυγούστου και 
αγαπήθηκε όσο 
κανένα. Εξαιρετικό 
design, υψηλή ποιότητα 
κατασκευής και νέες 
δυνατότητες είναι 
µερικά από τα µυστικά 
της επιτυχίας του.

VODAFONE 

ETOΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ: 1992 
[210-6702 000]
www.vοdafone.gr

WIND 
ETOΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ: 1992 
[210-6158 000]
www.wind.com.gr

Μαζί 
παντού

Οι συσκευές εξελίσσονται, 
ανανεώνονται και γίνονται 

πιο ισχυρές.
Οι εταιρείες εµπλουτίζουν 

τις υπηρεσίες και τις παροχές 
τους, ανταποκρινόµενες στις 

σύγχρονες ανάγκες.

Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας _ Smartphones

COSMOTE 
ETOΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ: 1996 [210-6177 777] 
www.cosmote.gr

Κορυφαίος πάροχος κινητής τηλεφωνίας αναδείχθηκε η COSMOTE, 
κερδίζοντας για µία ακόµα χρονιά την αναγνώριση αλλά και 
την εµπιστοσύνη των αναγνωστών. Η ποιότητα των υπηρεσιών 
και η κάλυψη των αναγκών των συνδροµητών της παίζουν 
σηµαντικό ρόλο σε αυτήν την επιλογή.
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Product 
of the year

dSLR

CANON EOS 5D MKII
∆ΙΑΘΕΣΗ: INTERSYS, 210-9554 000 www.intersys.gr 

Η ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα λήψεων, ο χαµηλός 
θόρυβος ακόµα και σε υψηλά ISO, η άριστη ποιότητα 
κατασκευής, η εγγραφή video σε full HD αλλά και 
ο full frame αισθητήρας κάνουν την EOS 5D MKII 
την επιλογή του επαγγελµατία.

Οι σύγχρονες dSLR όχι µόνο ενσωµατώνουν ευκολίες και λειτουργίες που 
ο απλός χρήστης ονειρευόταν, αλλά πλέον διατίθενται µοντέλα σε τιµές για 
όλους. Όποιος θέλει να ασχοληθεί σοβαρά µε τη φωτογραφία, είναι σίγουρο 
ότι θα επιλέξει ένα µοντέλο από αυτήν την κατηγορία.

Επαγγελµατική ποιότητα

SONY A900
∆ΙΑΘΕΣΗ: SONY HELLAS, 
801-11-92000 
www.sony.gr

NIKON 
D7000 

∆ΙΑΘΕΣΗ: ∆ΑΜΚΑΛI∆ΗΣ, 
210-9410 888
www.damkalidis.gr

12

SONY NEX VG�10
∆ΙΑΘΕΣΗ: SONY HELLAS, 801-11-92000 
www.sony.gr 

Εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν µια 
βιντεοκάµερα αξιώσεων. Είναι η πρώτη consumer 
βιντεοκάµερα µε δυνατότητα αλλαγής φακών. 
∆ιαθέτει αισθητήρα 14,6 MPixels Exmor, ενώ επιτρέπει 
την εγγραφή video full HD.

PANASONIC HDC�SDT750
∆ΙΑΘΕΣΗ: INTERTECH, 210-9410 888 www.intertech.gr

CANON LEGRIA HF S100
∆ΙΑΘΕΣΗ: INTERSYS, 210-9554 000 www.intersys.gr

SONY 
ALPHA NEX�5
∆ΙΑΘΕΣΗ: SONY ΕΛΛΑΣ, 801-11-92000 www.sony.gr 

CANON POWERSHOT G12
∆ΙΑΘΕΣΗ: INTERSYS, 210-9554000 
www.intersys.gr

Product 
of the year

PANASONIC LUMIX GF1
∆ΙΑΘΕΣΗ: INTERTECH, 210-9410 888 www.intertech.gr

Μια εξαιρετική Micro Four Thirds ψηφιακή µηχανή, η οποία µπορεί να 
δώσει άριστα αποτελέσµατα τόσο στον ερασιτέχνη φωτογράφο όσο 
και στον επαγγελµατία, ως δεύτερη µηχανή. ∆ιαθέτει αισθητήρα 12,1 
MPixels, Live View, εγγραφή video HD και αρκετά ακόµα.

Product 
of the year

Ψηφιακές 
αναµνήσεις

Χάρη στις σύγχρονες 
βιντεοκάµερες µπορείτε πλέον 

να γίνετε ακόµα και σκηνοθέτης 
και να κινηµατογραφήσετε κάθε 

στιγµή σε κορυφαία ποιότητα 
HD. Με τις compact µηχανές, 
από την άλλη, έχετε µαζί σας 

πάντα ένα µικρό θαύµα µε 
πολλές δυνατότητες.

Βιντεοκάµερες_Compact ψηφιακές µηχανές
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SONY A900
∆ΙΑΘΕΣΗ: SONY HELLAS, 
801-11-92000 
www.sony.gr

NIKON 
D7000 

∆ΙΑΘΕΣΗ: ∆ΑΜΚΑΛI∆ΗΣ, 
210-9410 888
www.damkalidis.gr

Product 
of the year

dSLR

CANON EOS 5D MKII
∆ΙΑΘΕΣΗ: INTERSYS, 210-9554 000 www.intersys.gr 

Η ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα λήψεων, ο χαµηλός 
θόρυβος ακόµα και σε υψηλά ISO, η άριστη ποιότητα 
κατασκευής, η εγγραφή video σε full HD αλλά και 
ο full frame αισθητήρας κάνουν την EOS 5D MKII 
την επιλογή του επαγγελµατία.

Οι σύγχρονες dSLR όχι µόνο ενσωµατώνουν ευκολίες και λειτουργίες που 
ο απλός χρήστης ονειρευόταν, αλλά πλέον διατίθενται µοντέλα σε τιµές για 
όλους. Όποιος θέλει να ασχοληθεί σοβαρά µε τη φωτογραφία, είναι σίγουρο 
ότι θα επιλέξει ένα µοντέλο από αυτήν την κατηγορία.

Επαγγελµατική ποιότητα

«
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www.level1.comone world_one brand_one level_ 

   Relax.
       We’re watching
out for you.

LevelOne Network IP Cameras
Για την επιτήρηση του χώρου που σας 
ενδιαφέρει, η LevelOne παρέχει λύσεις 
αξιόπιστες για κάθε εφαρμογή. 
Παρακολουθήστε το χώρο σας, από όπου κι 
αν βρίσκεστε μέσω Internet από τον 
υπολογιστή σας, ή από το κινητό σας 
τηλέφωνο (iPhone, smart phone).

FCS-0030 
Megapixel PIR Lighting
Network Camera

FCS-0040
1.3-Megapixel Network Camera

FCS-5051
Day/Night 2-Megapixel PoE 
Outdoor Network Camera

FCS-5030
Day/Night Outdoor
Network Camera

Όλες οι κάμερες της 
LevelOne διατίθενται με 
δωρεάν λογισμικό 
επιτήρησης 64-καναλιών.

Digital Data Communications Hellas Ε.Π.Ε., Ιμηττού 13, 16777 Ελληνικό, Τηλ.: 210 9960603, e-mail: info@dd.gr, www. level1.com
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LG INFINIA LX9500
∆ΙΑΘΕΣΗ: LG HELLAS, 800-11-200900 hellas.lge.com

Product 
of the year

SONY BRAVIA LX900
∆ΙΑΘΕΣΗ: SONY HELLAS, 801-11-92000 www.sony.gr

«

SAMSUNG C8000
∆ΙΑΘΕΣΗ: SAMSUNG ELECTRONICS HELLAS, 
213-0163 800 
www.lge.samsung.gr

Εντυπωσιακός σχεδιασµός, 
ο οποίος συνδυάζεται µε 
εξαιρετική ποιότητα εικόνας 
χάρη στο LED πάνελ το οποίο 
υποστηρίζει την απεικόνιση 
3D υλικού. Ο εξοπλισµός της 
είναι πλήρης, ενώ προσφέρει 
την υπηρεσία internet@TV.

Τρίτη διάσταση 
Το 2010 ήταν το έτος στο οποίο οι τηλεοράσεις απέκτησαν µαζικά 3D 
υπόσταση. Ταυτόχρονα, οι διαστάσεις ανέβηκαν κατακόρυφα σε ίντσες 
και έτσι η κινηµατογραφική εµπειρία έγινε πιο ρεαλιστική από ποτέ.
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Όλες οι κάμερες της 
LevelOne διατίθενται με 
δωρεάν λογισμικό 
επιτήρησης 64-καναλιών.

Digital Data Communications Hellas Ε.Π.Ε., Ιμηττού 13, 16777 Ελληνικό, Τηλ.: 210 9960603, e-mail: info@dd.gr, www. level1.com

   Relax.
       We’re watching
out for you.

LevelOne Network IP Cameras
Για την επιτήρηση του χώρου που σας 
ενδιαφέρει, η LevelOne παρέχει λύσεις 
αξιόπιστες για κάθε εφαρμογή. 
Παρακολουθήστε το χώρο σας, από όπου κι 
αν βρίσκεστε μέσω Internet από τον 
υπολογιστή σας, ή από το κινητό σας 
τηλέφωνο (iPhone, smart phone).

FCS-0030 
Megapixel PIR Lighting
Network Camera

FCS-0040
1.3-Megapixel Network Camera

FCS-5051
Day/Night 2-Megapixel PoE 
Outdoor Network Camera

FCS-5030
Day/Night Outdoor
Network Camera

www.level1.comone world_one brand_one level_ 
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Pocket 
tech 
Τα PMP χωρούν στην τσέπη σας, 
έχουν υψηλή αυτονοµία και 
τα περισσότερα αναπαράγουν 
όχι µόνο µουσική αλλά και video. 
Τα GPS, από την άλλη, σας 
καθοδηγούν στον προορισµό 
σας γρήγορα, µε 
ενηµερωµένους χάρτες.

APPLE iPOD NANO 

∆ΙΑΘΕΣΗ: iSQUARE, 210-9010 018 www.isquare.gr

Το Nano 5ης γενιάς έχει οθόνη αφής, η οποία υποστηρίζει 
multi-touch, είναι µικρότερο σε µέγεθος και ελαφρύτερο 
από τις προηγούµενες γενιές, ενσωµατώνει ραδιοφωνικό 
δέκτη FM, ενώ θα το βρείτε σε πολλά χρώµατα. 

ARCHOS 32 
INTERNET TABLET
∆ΙΑΘΕΣΗ: AMY, 210-6133 000 
www.amy.gr

SONY WALKMAN 
A SERIES
∆ΙΑΘΕΣΗ: SONY HELLAS, 
801-11-92000 www.sony.gr

GARMIN NÜVI 3790T 

∆ΙΑΘΕΣΗ: ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ, 210-9858 241 www.garmin.gr

TOMTOM ONE
∆ΙΑΘΕΣΗ: INTERSYS, 210-9554 000 
www.intersys.gr

MLS DESTINATOR TALK&DRIVE LIVETRAFFIC
∆ΙΑΘΕΣΗ: MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, 210-9645 999 www.mls.gr  

∆ιαθέτει το εξαιρετικό σύστηµα φωνητικής 
πλοήγησης της MLS, αλλά και live ενηµέρωση για 
την κίνηση στους δρόµους της πόλης, παρέχοντας 
τη δυνατότητα αυτόµατης ανακατεύθυνσης για 
την αποφυγή των µποτιλιαρισµένων δρόµων.

Product 
of the year

Product 
of the year
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SONY BDV�IZ1000W
ΕΙ∆ΟΣ: SET HOME CINEMA, ∆ΙΑΘΕΣΗ: SONY HELLAS, 
801-11-92000 www.sony.gr

LOGITECH SPEAKER SYSTEM Z623 
ΕΙ∆ΟΣ: ΗΧΕΙΑ, ∆ΙΑΘΕΣΗ: LOGITECH HELLAS, 210-6686 000
www.logitech.com

Product 
of the year

PIONEER BCS�707 
ΕΙ∆ΟΣ: SET HOME CINEMA, ∆ΙΑΘΕΣΗ: INTERSYS, 210-9554 000 www.intersys.gr 

Ένα σετ home cinema το οποίο βασίζεται σε ένα εξαιρετικής απόδοσης 
Blu-ray player, ενώ υποστηρίζει τεχνολογίες όπως DLNA, Bluetooth 
Dolby και DTS. Απολαύστε υψηλής ποιότητας ήχο χάρη στα τέσσερα 
ηχεία-κολώνες, το λεπτό subwoofer και το κεντρικό ηχείο.

Product 
of the year

Χάρη στα εξαιρετικά συστήµατα 
οικιακού κινηµατογράφου 

µπορείτε µε σχετική άνεση να 
µετατρέψετε το χώρο σας 

σε αίθουσα προβολής µε άριστα 
αποτελέσµατα.

Cinema 
στο σπίτι

Sound home entertainment _Blu-ray

PHILIPS BDP7500S2/B2
∆ΙΑΘΕΣΗ: PHILIPS HELLAS, 008-0031-221280 
www.philips.gr

SONY BDP�S770B
∆ΙΑΘΕΣΗ: SONY HELLAS, 801-11-92000 www.sony.gr

Μια από τις καλύτερες προτάσεις 
Blu-ray players για να στήσετε 
το δικό σας κέντρο ψυχαγωγίας 
είναι αυτή της Sony. Αναπαράγει 3D 
ταινίες, διαθέτει 1GB µνήµης, έχει 
φωτιζόµενο τηλεχειριστήριο και 
υποστηρίζει σύνδεση µέσω Wi-Fi.

SAMSUNG BD�P6900
∆ΙΑΘΕΣΗ: SAMSUNG ELECTRONICS 
HELLAS, 213-0163 800 www.samsung.gr» 
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Product 
of the year

MLS DESTINATOR TALK&DRIVE LIVETRAFFIC
∆ΙΑΘΕΣΗ: MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, 210-9645 999 www.mls.gr  

∆ιαθέτει το εξαιρετικό σύστηµα φωνητικής 
πλοήγησης της MLS, αλλά και live ενηµέρωση για 
την κίνηση στους δρόµους της πόλης, παρέχοντας 
τη δυνατότητα αυτόµατης ανακατεύθυνσης για 
την αποφυγή των µποτιλιαρισµένων δρόµων.

Product 
of the year

GARMIN NÜVI 3790T 

∆ΙΑΘΕΣΗ: ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ, 210-9858 241 www.garmin.gr

TOMTOM ONE
∆ΙΑΘΕΣΗ: INTERSYS, 210-9554 000 
www.intersys.gr

SONY WALKMAN 
A SERIES
∆ΙΑΘΕΣΗ: SONY HELLAS, 
801-11-92000 www.sony.gr

ARCHOS 32 
INTERNET TABLET
∆ΙΑΘΕΣΗ: AMY, 210-6133 000 
www.amy.gr

» 
G

PS
 «

Pocket 
tech 
Τα PMP χωρούν στην τσέπη σας, 
έχουν υψηλή αυτονοµία και 
τα περισσότερα αναπαράγουν 
όχι µόνο µουσική αλλά και video. 
Τα GPS, από την άλλη, σας 
καθοδηγούν στον προορισµό 
σας γρήγορα, µε 
ενηµερωµένους χάρτες.

APPLE iPOD NANO 

∆ΙΑΘΕΣΗ: iSQUARE, 210-9010 018 www.isquare.gr

Το Nano 5ης γενιάς έχει οθόνη αφής, η οποία υποστηρίζει 
multi-touch, είναι µικρότερο σε µέγεθος και ελαφρύτερο 
από τις προηγούµενες γενιές, ενσωµατώνει ραδιοφωνικό 
δέκτη FM, ενώ θα το βρείτε σε πολλά χρώµατα. 

PMP_GPS
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Product 
of the year

ASUS EEE PC 1101HA
∆ΙΑΘΕΣΗ: E-SHOP.GR, 211-5000 500 www.e-shop.gr / 
INTERSET, 210-3492 000 www.interset.gr / INFO-QUEST, 
210-9299 400 www.you.gr / OKTABIT, 801-11-40111 
www.oktabit.gr / ΠΛΑΙΣΙΟ, 800-11-12345 www.plaisio.gr / 
WESTNET, 211-3002 150 www.mywestnet.gr

TOSHIBA 
AC�100�10G
∆ΙΑΘΕΣΗ: IDEAL, 210-5193 900 
www.ideal.gr

SONY VAIO X
∆ΙΑΘΕΣΗ: SONY HELLAS, 801-11-92000 www.sony.gr

Μια εξαιρετική επιλογή για εκείνους που 
ταξιδεύουν πολύ ή αναζητούν έναν φορητό 
µε άριστη ποιότητα κατασκευής, καλή 
απόδοση και πολύ υψηλή αυτονοµία.

Product 
of the year

TOSHIBA QOSMIO G50�12U
∆ΙΑΘΕΣΗ: IDEAL, 210-5193 900 www.ideal.gr

ALIENWARE M15X
∆ΙΑΘΕΣΗ: DELL HELLAS, 210-8129 800 
www.dell.gr

Οι φορητοί υπολογιστές κάθε 
κατηγορίας πλέον µπορούν να 

αντεπεξέλθουν σε οποιαδήποτε 
απαιτητική εργασία, ενώ 

τα netbooks καταφέρνουν να 
καλύψουν όσους αναζητούν 
κάτι ελαφρύ, γρήγορο αλλά 

κυρίως µε υψηλή αυτονοµία.

Ισχύς και 
αυτονοµία

APPLE MACBOOK PRO
∆ΙΑΘΕΣΗ: iSQUARE, 210-9010 018 www.isquare.gr 

Τα σχόλια για τη σειρά MacBook Pro της Apple είναι περιττά. Πάντα µε 
εξαιρετικό design, άριστη ποιότητα κατασκευής και προεγκατεστηµένο 
το Mac OS X. Ένα premium προϊόν για όσους ξέρουν τι ζητούν.

TURBO�X 3VISION W860 CU 3D
∆ΙΑΘΕΣΗ: ΠΛΑΙΣΙΟ, 800-11-12345 www.plaisio.gr

Notebooks & Netbooks
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Υποσυστήµατα

Product 
of the year

Εκ των έσω
Ο καλός υπολογιστής από τα 
υποσυστήµατα φαίνεται. Αυτά θα 
καθορίσουν σε µεγάλο βαθµό τόσο 
την αξία όσο και τις επιδόσεις του.

INTEL CORE i7�980X EXTREME EDITION
ΕΙ∆ΟΣ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ, ∆ΙΑΘΕΣΗ: INTEL HELLAS, 210-6752 000 www.intel.com

Η κορυφαία έκδοση του Core i7, µε κωδικό όνοµα 
Gul� own, έρχεται µε έξι πυρήνες, αυξηµένη µνήµη 
cache στα 12MB και ασυναγώνιστες επιδόσεις.

AMD PHENOM II X6 1090T
ΕΙ∆ΟΣ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ, ∆ΙΑΘΕΣΗ: OKTABIT
801-11-40111 www.oktabit.gr

GIGABYTE GA�X58�UD9
ΕΙ∆ΟΣ: MOTHERBOARD, ∆ΙΑΘΕΣΗ: E-SHOP.GR 
211-5000 500 www.e-shop.gr
INFO-QUEST, 210-9299 400 www.you.gr
OKTABIT, 211-3002 150 www.mywestnet.com
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TOSHIBA FOLIO
∆ΙΑΘΕΣΗ: IDEAL, 210-5193 900 www.ideal.gr

SAMSUNG GALAXY TAB
∆ΙΑΘΕΣΗ: SAMSUNG ELECTRONICS HELLAS, 213-0163 800 www.samsung.gr

Product 
of the year

Tablets & e-book readers

APPLE iPAD Wi�Fi & 3G
∆ΙΑΘΕΣΗ: iSQUARE, 210-9010 018 www.isquare.gr

Η συσκευή για την οποία χύθηκε το περισσότερο µελάνι 
το 2010, δε θα µπορούσε να µην είναι αυτή που 
οι αναγνώστες των δύο περιοδικών θα επέλεγαν για πρώτη.

Η χρονιά 
των tablets
Μια ολοκαίνουργια κατηγορία στα φετινά 
βραβεία, αυτή για τα tablets και τα e-book 
readers, συσκευές που τόσο µας απασχόλησαν 
µέσα στο 2010, αλλά φαίνεται ότι θα παίξουν 
σηµαντικό ρόλο και τα επόµενα χρόνια.

«
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Υποσυστήµατα

κι
νη
τά
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ω
να
 

AMD PHENOM II X6 1090T
ΕΙ∆ΟΣ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ, ∆ΙΑΘΕΣΗ: OKTABIT
801-11-40111 www.oktabit.gr

GIGABYTE GA�X58�UD9
ΕΙ∆ΟΣ: MOTHERBOARD, ∆ΙΑΘΕΣΗ: E-SHOP.GR 
211-5000 500 www.e-shop.gr
INFO-QUEST, 210-9299 400 www.you.gr
OKTABIT, 211-3002 150 www.mywestnet.com

Product 
of the year

Εκ των έσω
Ο καλός υπολογιστής από τα 
υποσυστήµατα φαίνεται. Αυτά θα 
καθορίσουν σε µεγάλο βαθµό τόσο 
την αξία όσο και τις επιδόσεις του.

INTEL CORE i7�980X EXTREME EDITION
ΕΙ∆ΟΣ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ, ∆ΙΑΘΕΣΗ: INTEL HELLAS, 210-6752 000 www.intel.com

Η κορυφαία έκδοση του Core i7, µε κωδικό όνοµα 
Gul� own, έρχεται µε έξι πυρήνες, αυξηµένη µνήµη 
cache στα 12MB και ασυναγώνιστες επιδόσεις.

«
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Product 
of the year

CANON 
PIXMA MG5250
∆ΙΑΘΕΣΗ: INTERSYS, 
210-9554 000 
www.intersys.gr

Product 
of the year

HP PHOTOSMART WIRELESS ALL IN ONE CN245B
∆ΙΑΘΕΣΗ: HP HELLAS, 801-11-75400 www.hp.gr

Με µέγιστη ανάλυση εκτύπωσης στα 4800x1200 dpi και ταχύτητα 
εκτύπωσης µέχρι και 32 σελίδες το λεπτό, η απόδοσή του σε ποιότητα και 
ταχύτητα εκπλήσσει. Επιπλέον, έχει δυνατότητες αντιγραφής και σάρωσης, 
ενώ συνδέεται µέσω USB αλλά και ασύρµατα.

LEXMARK X6550 
∆ΙΑΘΕΣΗ: INFOLEX, 210-6722 230 
www.infolex.gr

LG FLATRON M2362D
∆ΙΑΘΕΣΗ: LG HELLAS, 800-11-200900 hellas.lge.com

EIZO FORIS FX2431
∆ΙΑΘΕΣΗ: MICROTEC, 210-8072 800 
www.eizo.gr

Οθόνες & Εκτυπωτές_Πολυµηχανήµατα

Με µια καλή οθόνη όχι µόνο δε 
θα κουράζονται τα µάτια σας, 

αλλά θα απολαύσετε ταινίες και 
παιχνίδια. Από την άλλη, ένα 

πλήρες πολυµηχάνηµα 
αναλαµβάνει να τυπώσει σωστά 

ό,τι βλέπετε στην οθόνη σας, 
ενώ σας εξοικονοµεί και χώρο.

Χάρµα 
οφθαλµών

SAMSUNG SYNCMASTER XL2370HD
∆ΙΑΘΕΣΗ: SAMSUNG ELECTRONICS HELLAS, 213-0163 800 
www.samsung.gr

Χάρη στο εντυπωσιακό πάνελ των 23 ιντσών, 
την πληρότητα εισόδων/εξόδων, τον τηλεοπτικό 
δέκτη και το εξαιρετικό design, κερδίζει τις καρδιές 
των αναγνωστών µας.
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MICROSOFT OFFICE 2010
ΕΙ∆ΟΣ: ΣΟΥΙΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ∆ΙΑΘΕΣΗ: MICROSOFT HELLAS
801-500-3000 www.microsoft.com/hellas

KASPERSKY INTERNET 
SECURITY 2010
ΕΙ∆ΟΣ: ΣΟΥΙΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ∆ΙΑΘΕΣΗ: TALOS SOFTWARE & IT, 
210-6654 100 www.talos-tech.gr

STARCRAFT II: 
WINGS OF 
LIBERTY
∆ΙΑΘΕΣΗ: CD-MEDIA, 
210-6854 220 
www.cdmedia.gr

GOD OF WAR III
∆ΙΑΘΕΣΗ: SONY HELLAS, 
801-11-92000 www.sony.gr

Product 
of the year

Product 
of the year

GRAN TURISMO 5
∆ΙΑΘΕΣΗ: SONY HELLAS, 801-11-92000 
www.sony.gr

Το παιχνίδι-θρύλος 
κυκλοφόρησε µετά από 
έξι χρόνια εξέλιξης και 
δε θα µπορούσε παρά 
να τερµατίσει νικητής, 
κάτι στο οποίο συµφωνούν 
και οι αναγνώστες.

Sost ware & Videogames

Χωρίς το κατάλληλο λογισµικό, 
οι υπολογιστές είναι απλώς... 

κουτιά. Και φυσικά, χωρίς 
παιχνίδι, η ζωή θα ήταν πολύ 
βαρετή! Σας παρουσιάζουµε 

τα καλύτερα προγράµµατα 
και παιχνίδια της χρονιάς. 

Εργασία 
και χαρά

ADOBE PHOTOSHOP CS5
ΕΙ∆ΟΣ: ΣΟΥΙΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ∆ΙΑΘΕΣΗ: ΑΝΟ∆ΟΣ, 210-9717 016 www.anodos.gr

Η τελευταία έκδοση του αειθαλούς Photoshop 
της Adobe είναι απλώς εκπληκτική και αυτό δεν 
το αναφέρουν µόνο οι απλοί χρήστες αλλά και 
οι επαγγελµατίες του χώρου.
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e-bank  
of the year

WINBANK – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
18 28 38 www.winbank.gr

Χάρη στις συνεχείς βελτιώσεις και προσθήκες,  
η υπερπλήρης υπηρεσία της Τράπεζας Πειραιώς 
στέφεται νικητής για ακόμα μία χρονιά.

WINDOWS 
PHONE 7
MICROSOFT 
www.microsoft.com

GOOGLE ANDROID 

GOOGLE www.google.com

Το 2010 ήταν η χρονιά κατά την οποία το Android τής Google ωρίμασε 
και έπεισε μεγάλες εταιρείες να το επιλέξουν, κατακτώντας σημαντικό 
μερίδιο της αγοράς.

APPLE iOS
APPLE 
www.apple.com

Product  
of the year

ALPHA BANK
801-11-326-000  
www.alpha.gr

» 
E-

ba
nk

in
g 

«

Άμεση 
ευκολία 
Η αγορά των mobile 
λειτουργικών γίνεται ολοένα και 
πιο ενδιαφέρουσα, με τα apps 
να κερδίζουν τους καταναλωτές. 
Αλλά και οι υπηρεσίες e-banking 
έχουν ωριμάσει στη χώρα μας, 
αποκτώντας ολοένα και 
περισσότερους χρήστες.

ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ
18 18 18 www.nbg.gr

Mobile OS_E-banking
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AIRTIES 5450
ΕΙ∆ΟΣ: WIRELESS MODEM I ROUTER ∆ΙΑΘΕΣΗ: 
OKTABIT, 801-11-40111 www.oktabit.gr

Product 
of the year

TP�LINK TL�PA201
ΕΙ∆ΟΣ: HOMEPLUG ∆ΙΑΘΕΣΗ: TMP SUPPLIES, 210-9859 300 
www.tmp.gr

FORTHNET
211-9559 000 www.forthnet.gr

HELLAS ONLINE
13844 www.hol.gr

ISP 
of the year

LEVEL ONE WBR�6601
ΕΙ∆ΟΣ: WIRELESS MODEM/ROUTER, ∆ΙΑΘΕΣΗ: DDC ΕΛΛΑΣ, 210-9960 603 
www.ddc.gr

Μια σίγουρη αξία στις επιλογές των αναγνωστών 
των δύο περιοδικών, η πρόταση της Level One, και 
όχι τυχαία. Προσφέρει πλούσια χαρακτηριστικά και 
σταθερότητα στη σύνδεσή σας.

ΟΤΕ
134 www.ote.gr 

Ο µεγαλύτερος 
τηλεπικοινωνιακός 
οργανισµός στη χώρα µας 
είναι παραδοσιακά µια 
σηµαντική δύναµη στο 
χώρο του Ιnternet, 
µε υψηλά επίπεδα 
υπηρεσιών και 
αξιοπιστίας.

Online 
αξιοπιστία

Η αξιοπιστία ενός ISP, όσον 
αφορά στη σύνδεσή σας στο 

Ιnternet, είναι εξίσου κρίσιµη µε 
την αξιοπιστία που προσφέρει 

η συσκευή µε την οποία 
συνδέεστε στο δίκτυό του.

ISP_Routers
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e-shop  
of the year

E-SHOP.GR
211-5000 500 www.e-shop.gr

Σταθερή αξία το e-shop.gr 
στην ελληνική αγορά,  
βραβεύεται για ακόμα μία 
χρονιά ως το καλύτερο 
ηλεκτρονικό κατάστημα.

PLAISIO.GR
800-11-12345 www.plaisio.gr 

κι
νη
τά
 τ
ηλ
έφ
ω
να
 «

Ξεκούραστα 
και οικονομικά 
Τα ηλεκτρονικά καταστήματα στην ελληνική αγορά όχι μόνο αυξάνονται 
και πληθαίνουν, αλλά κερδίζουν μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερους 
καταναλωτές, που τα προτιμούν για πολλές κατηγορίες προϊόντων.

GETITNOW.GR
800-11-43848 www.getitnow.gr

e-shops

2928

ΓΕΡΜΑΝΟΣ
800-11-40000 www.germanos.gr

Η αγοραστική εμπειρία για  
τον καταναλωτή πρέπει να 

συνδυάζει την ανταγωνιστική 
τιμή πώλησης με υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας στο 
κατάστημα και έξω από αυτό. 

Shopping 
therapy

E-SHOP.GR
211-5000 500 www.e-shop.gr 

ΠΛΑΙΣΙΟ
800-11-12345 www.plaisio.gr

Η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι καταναλωτές στην αλυσίδα 
καταστημάτων Πλαίσιο εδώ και αρκετά χρόνια δεν είναι τυχαία.  
Εμείς με τη σειρά μας επιβραβεύουμε την καλή δουλειά που γίνεται 
μετά από "εντολή" των αναγνωστών μας.

Shop  
of the year

Shops
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e-shops
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e-shop  
of the year

E-SHOP.GR
211-5000 500 www.e-shop.gr

Σταθερή αξία το e-shop.gr 
στην ελληνική αγορά,  
βραβεύεται για ακόμα μία 
χρονιά ως το καλύτερο 
ηλεκτρονικό κατάστημα.

PLAISIO.GR
800-11-12345 www.plaisio.gr 

GETITNOW.GR
800-11-43848 www.getitnow.gr

«

Ξεκούραστα 
και οικονομικά 
Τα ηλεκτρονικά καταστήματα στην ελληνική αγορά όχι μόνο αυξάνονται 
και πληθαίνουν, αλλά κερδίζουν μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερους 
καταναλωτές, που τα προτιμούν για πολλές κατηγορίες προϊόντων.
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To απόλυτο gadget website 
ανανεώθηκε, εμπλουτίστηκε 

και ξανασχεδιάστηκε. 
Σε λίγες ημέρες θα είναι στον αέρα περιμένοντας όλους

τους fans της τεχνολογίας και τους gadget-maniacs.

Έρχεται το ανανεωμένο

∆ώρα αξίας €5.500
Όλοι όσοι ψήφισαν µπήκαν στην ηλεκτρονική κληρωτίδα για να κερδίσουν τα παρακάτω δώρα, 

τα οποία ευγενικά παραχώρησαν οι δωροθέτες µας. 

Toshiba Satellite A665-11T 3D
Ένας 3D φορητός υπολογιστής Toshiba Satellite 
A665-11T 3D, προσφορά των εταιρειών Ideal 
Electronics και Toshiba, αξίας €710.
Toshiba Camileo S30
∆ύο βιντεοκάµερες Toshiba Camileo S30, 
προσφορά των εταιρειών Ideal Electronics 
και Toshiba, συνολικής αξίας €360.

Lexmark S405
Ένα πολυµηχάνηµα Lexmark S405, προσφορά 
των εταιρειών Infolex και Lexmark, αξίας €126.

Lexmark Pro205
Το πολυµηχάνηµα Lexmark Pro205, προσφορά 
των εταιρειών Infolex και Lexmark, αξίας €197.

Microsoft Office 2010 Professional 
Ελληνική έκδοση
Τέσσερις σουίτες Microso� Office 2010 
Professional Ελληνική έκδοση, προσφορά 
της Microso� Ελλάς, συνολικής αξίας €2.000.

Logitech HD Pro Webcam C910
∆έκα Logitech HD Pro Webcam C910, προσφορά 
της εταιρείας Logitech, συνολικής αξίας €1.000.

Nero Multimedia Suite 10 Platinum 
HD GR
Τρία Nero Multimedia Suite 10 Platinum HD GR, 
προσφορά των εταιρειών ProgramA και Nero, 
συνολικής αξίας €387.

Nero Multimedia Suite 10 GR
Τρία Nero Multimedia Suite 10 GR, προσφορά των 
εταιρειών ProgramA και Nero, συνολικής αξίας 
€262,50.

Nero Video Premium HD
Τρία Nero Video Premium HD, προσφορά των 
εταιρειών ProgramA και Nero, συνολικής αξίας 
€255.

Heartbeats by Lady Gaga High 
Performance
Ένα ζευγάρι ακουστικών Heartbeats by Lady 
Gaga High Performance, προσφορά των 
εταιρειών AMY και Heartbeats, αξίας €29,47.

Roccat Pyra
Ένα ποντίκι Roccat Pyra ιδανικό για mobile 
gaming, προσφορά των εταιρειών AMY και 
Roccat, αξίας €41,33.

Speedlink SL-4443-SBK-01 Strike FX 
Wireless Gamepad PC &  PS3
Ένα Speedlink SL-4443-SBK-01 Strike FX 
Wireless Gamepad PC & PS3, προσφορά των 
εταιρειών AMY και Speedlink, αξίας €34,99.



To απόλυτο gadget website 
ανανεώθηκε, εμπλουτίστηκε 

και ξανασχεδιάστηκε. 
Σε λίγες ημέρες θα είναι στον αέρα περιμένοντας όλους

τους fans της τεχνολογίας και τους gadget-maniacs.
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