
Η εταιρία Conceptum A.E., η οποία λειτουργεί πιστοποιημένη με το 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008, ειδικεύεται από το 

1995 στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων διαδραστικών λύσεων, συστη-

μάτων παρουσίασης, τηλεδιασκέψεων και εκπαίδευσης. Ειδικότερα, 

εξειδικεύεται: 
 � Στη μελέτη χώρου για εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων 

Παρουσίασης-ΙNFOKIOSKs-Networks-Δομημένη καλωδίωση.
 � Στην εγκατάσταση Συστημάτων Παρουσίασης-HomeCinema που 

μπορεί να αποτελούνται από Διαδραστικό Πίνακα ή Ασπροπίνακα 

ή Οθόνες Προβολής και Προβολικό (projector).
 � Στη μελέτη χώρου και στην Εγκατάσταση Οπτικοακουστικού Εξο-

πλισμού (συνεδριακά μικρόφωνα, IPκαι webκάμερες, Προβολικά 

και Οθόνες Προβολής- HomeCinema)
 � Στην παροχή Ολοκληρωμένων λύσεων Τηλεδιάσκεψης. 
 � Στην παροχή Ολοκληρωμένων λύσεων για συστήματα Voting 

(αγορά- ενοικίαση).
 � Στην παροχή Εξοπλισμού Γραφείου-Εποπτικών μέσων-Αναλώσι-

μων- Γραφικής Ύλης, με δυνατότητα ηλεκτρονικών παραγγελιών 

μέσω του e-shop www.market24.gr.
 � Στην παροχή ολοκληρωμένων συστημάτων σήμανσης κτηρίων.
 � Στο σχεδιασμό και την Κατασκευή Ιστοσελίδων και Ηλεκτρονι-

κών Καταστημάτων 
 � Στην  επίσημη Πώληση Αδειών Λογισμικού Κορυφαίων Εταιρειών 

(Adobe, Microsoft, AntiVIRUS)

Έμφαση σε ξενοδοχεία και χώρους εστίασης

Ξενοδοχεία και καφέ αντλούν μεγάλο μέρος της πελατειακής τους βάσης 

από συνέδρια/εκδηλώσεις και αθλητικά/μουσικά γεγονότα, αντίστοιχα. 

Και στις δύο περιπτώσεις, οι επιλογές στις εγκαταστάσεις  AudioVisual 

παίζουν πρωταρχικό ρόλο. Σε αυτόν τον τομέα, η CONCEPTUM, σε 

συνεργασία με την EPSON (www.epson.gr), προσφέρουν λύσεις και 

δίνουν απαντήσεις σε μία σειρά θεμάτων, τα οποία απασχολούν τους 

ιδιοκτήτες και IT Managers στο χώρο της φιλοξενίας.
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Παρουσίαση

Προτείνοντας μια σειρά από σύγχρονες λύσεις και αξιόπιστα συστήματα στον τομέα των Multimedia και 
του e-learning, η εταιρία CONCEPTUM, η οποία συμπληρώνει δύο δεκαετίες συνεχούς λειτουργίας, έχει 
κάνει αισθητή την παρουσία της στην ξενοδοχειακή αγορά.

CONCEPTUM Α.Ε.
ΚΛΕΊΝΕΊ ΤΟ… ΜΆΤΊ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΆΚΗ ΆΓΟΡΆ



Σύμφωνα με στελέχη της εταιρίας, στις ξενοδοχειακές αίθουσες εκδηλώ-

σεων και συνεδρίων, πρωταρχικό μέλημα αναφορικά με τις AudioVisual 

εγκαταστάσεις για την επιλογή ενός ξενοδοχείου από τον υποψήφιο 

διοργανωτή είναι η ευκρινής, μεγάλη εικόνα, ώστε οι παριστάμενοι να 

μπορούν να παρακολουθήσουν με άνεση τις παρουσιάσεις και φυσι-

κά η απρόσκοπτη, απροβλημάτιστη λειτουργία. Για το ξενοδοχείο, 

εξίσου σημαντική σημασία έχουν η συνδεσμολογία, η διαχείριση του 

βιντεοπροβολέα, η οικονομία στην κτήση και συντήρηση, κ.ο.κ.. Η σει-

ρά επαγγελματικών βιντεοπροβολέων της EPSON 3 LCD τεχνολογίας, 

απαντάει σε όλους αυτούς τους προβληματισμούς και συνδυάζει ισχύ, 

ευελιξία και καινοτομία. 

Με υψηλή ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ, τόσο στη λευκή εικόνα, όσο και στην έγχρωμη 

(σε αντίθεση με τους DLP βιντεοπροβολείς), από 3000 lm ως 11000 lm, 

υψηλές ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ, ευέλικτη ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ (δικτυακή, HDBaseT, 

Wi-Fi, Miracast, κ.λπ.), χαμηλό κόστος ΛΑΜΠΑΣ και μεγάλη διάρκεια, 

οι βιντεοπροβολείς της EPSON EB-19xx & EB-G6xxx/Z9xxx εξασφα-

λίζουν ρεαλιστικές και εντυπωσιακές παρουσιάσεις σε σωστή σχέση 

τιμής/απόδοσης.

Στα καφέ, η πρωταρχική επιδίωξη πρέπει να είναι η ΦΩΤΕΙΝΗ προβολή 

σε συνθήκες συνήθως δύσκολες (εξωτερικοί χώροι, μεγάλος εσωτερι-

κός φωτισμός, κ.ο.κ.), ώστε η παρακολούθηση ενός αθλητικού γεγο-

νότος (π.χ. ενός ποδοσφαιρικού αγώνα) να γίνεται με ευχαρίστηση και 

με ποιοτική εικόνα. 

Η EPSON, ως παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά των βιντεοπροβολέων, 

προσφέρει μια τεράστια γκάμα βιντεοπροβολέων, καλύπτοντας τόσο 

τις ανάγκες σε ποιότητα, όσο και σε τιμή των ιδιοκτητών καφέ. Έτσι με 

τις σειρές που ξεκινούν από τον οικονομικό ΕΒ-W18 για 16/10 προβολή 

στα 3000 lm, σε λευκή και έγχρωμη εικόνα, μέχρι FULLHD προβολείς 

4500 lm (σειρά ΕΒ-4xxxWU), καλύπτονται όλες οι ανάγκες για απρόσκο-

πτη και ποιοτική εικόνα και κατ’ επέκταση ικανοποιημένους πελάτες.

Έγχρωμες, οικονομικές και ποιοτικές εκτυπώσεις

Στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα χρειάζονται 

καθημερινά εκτυπώσεις (μενού-ανακοινώσεις-διαφημιστικά-προσφο-

ρές, κ.λπ.), που πρέπει να είναι καλαίσθητες, έγχρωμες, οικονομικές και 

σε μικρές ποσότητες. Οι λύσεις οικονομικής εκτύπωσης που προσφέ-

ρει η EPSON, σε συνεργασία με την Conceptum, αναφέρονται σε αυτή 

την ανάγκη και επιλύουν έναν ακόμη «πονοκέφαλο» για τις επιχειρή-

σεις φιλοξενίας. Ποιοτική, desktop ή δικτυακή εκτύπωση με χαμηλό 

κόστος χρήσης. Δείτε τις σειρές EPSON WorkforcePro 5xxx και EPSON 

InkTankSystem, με μελάνια συνεχούς ροής, και θα εντυπωσιαστείτε από 

την οικονομία (ειδικά στη σειρά InkTankSystem η έγχρωμη εκτύπωση 

στοιχίζει μόλις 2,5€/500σελίδες!!). 

 

www.conceptum.gr
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