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Επισκεφτείτε το νέο site της Directed!
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 μία
βάση για smartphones Scosche.

New Site B2B

Εγγραφή

https://directed.gr/login/?redirect_to=https%3A%2F%2Fdirected.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
https://directed.gr/login/?redirect_to=https%3A%2F%2Fdirected.gr%2Faccount%2F
https://directed.gr/login/?redirect_to=https%3A%2F%2Fdirected.gr%2Faccount%2F
https://directed.gr/login/?redirect_to=https%3A%2F%2Fdirected.gr%2Faccount%2F


Δείτε εδώ τους καταλόγους κάθε brand

Νέα προϊόντα

Συνεργαζόμαστε με τα κορυφαία
brands σε Αμερική & Ευρώπη.

Ανανεώνουμε τους καταλόγους μας
με νέα προϊόντα 3 φορές το χρόνο,

ακολουθώντας τη συνεχώς
εξελισσόμενη τάση της τεχνολογίας.

Οι τεχνολογίες που παρέχει η Directed
φέρνουν το επόμενο βήμα στην

προστασία & τη ψυχαγωγία
του οχήματός σας.
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https://www.canva.com/design/DAEJ6M5Xabc/share/preview?token=WdROgPQPJxevO7ucpUm_Fw&role=EDITOR&utm_content=DAEJ6M5Xabc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEQq_PQ7N0/6khSROhUNkiYS8YRp6CJpQ/view?utm_content=DAEQq_PQ7N0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEHebRcoiA/share/preview?token=iCSJ4zVhsyf0vCiiTx4mag&role=EDITOR&utm_content=DAEHebRcoiA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://drive.google.com/drive/folders/1WO1MMlc0akM2Cbrwiny0veb0g44-4Kn1
https://drive.google.com/drive/folders/1WO1MMlc0akM2Cbrwiny0veb0g44-4Kn1
https://drive.google.com/drive/folders/1WO1MMlc0akM2Cbrwiny0veb0g44-4Kn1


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 βοηθητικά videos
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
για εγκαταστάτες συστημάτων
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https://www.youtube.com/channel/UCcvEkxm60_Py8XyE493P6Gg


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

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.

Εκπαιδευτικά Webinar 
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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.

Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Διαθέτουμε συνεργασία με εγκαταστάτες
σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.

Πολλοί από αυτούς έχουν συμμετάσχει σε
τεχνικά σεμινάρια μας και διαθέτουν

εμπεριστατωμένη γνώση των προϊόντων.
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https://directed.gr/%ce%b4%ce%af%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%84%cf%8e%ce%bd/
https://directed.gr/%ce%b4%ce%af%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%84%cf%8e%ce%bd/
https://directed.gr/%ce%b4%ce%af%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%84%cf%8e%ce%bd/
https://directed.gr/%ce%b4%ce%af%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%84%cf%8e%ce%bd/
https://directed.gr/%ce%b4%ce%af%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%84%cf%8e%ce%bd/
https://directed.gr/%ce%b4%ce%af%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%84%cf%8e%ce%bd/


Επικοινωνήστε μαζί μας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

WE ARE HERE FOR YOU
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Εξειδικευμένος Τεχνικός 

Εξωτερικός Πωλητής Εξυπηρέτηση Πελατών

Αιδινλής Χαράλαμπος

Σωτηρίου Δημήτρης Καψάλη Αθανασία



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/UCcCoUivc6jjdbFctJfskkkQ
https://www.linkedin.com/company/72594821/admin/
https://www.facebook.com/directed.gr
https://www.instagram.com/directedgr/


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Επισκέψεις από Πωλητή μας
στο χώρο σας

Ο εξειδικευμένος πωλητής σας επισκέπτεται 
συχνά για να γνωρίσετε από κοντά τα 
νέα προϊόντα μας και να σας λύσει κάθε απορία.

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας στηρίζεται στην
άμεση τεχνική υποστήριξη υψηλής ποιότητας,
στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών, στην άρτια
εμπεριστατωμένη μελέτη των αναγκών του
πελάτη και στο after sales service. 
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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.

Διαφημίσεις
 ραδιοφωνικό σταθμό & sites

Διαθέτουμε συνεργασία με διάφορα site
σχετικά με οχήματα, όπου μπορείτε να βρείτε

άρθρα & reviews για τα προϊόντα μας.
Μία από τις διαφημιστικές μας ενέργειες

είναι η προβολή μας στο ηλεκτρονικό
& έντυπο περιοδικό ''DRIVE''.

 

Επιπλέον είμαστε επίσημος
Χορηγός σε καθημερινή

ραδιοφωνική εκπομπή (libero 107.4 fm)
σε σταθμό της Θεσσαλονίκης.
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Ακούστε εδώ την ραδιοφωνική συνέντευξη
για τη StarLIine Greece

https://www.youtube.com/watch?v=rBeYNVIafOE&t=4740s
https://www.youtube.com/watch?v=rBeYNVIafOE&t=4740s


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Διαφημιστικά Brochures

Με στόχο να γνωστοποιήσουμε τα brand μας,
διαθέτουμε για τους συνεργάτες μας
καταλόγους με τα προιόντα μας 
σε έντυπη μορφή. 
Σκοπός μας οι πελάτες μας να γνωρίσουν
καλύτερα τα προϊόντα μας, τα ιδιαιτέρα
χαρακτηριστικά & τις λειτουργίες τους.
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Ξεφυλλίστε εδώ το Brochure

https://www.canva.com/design/DAETlL2LJBw/z3-7hbqQYOh6RohEWC6UhQ/view?utm_content=DAETlL2LJBw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://drive.google.com/file/d/15fi_sZ8HxjPVRtSJ9QwNTZVa6BbsTv_R/view?usp=sharing


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.

Συμμετέχουμε αλλά και διοργανώνουμε 
εκπαιδευτικά σεμινάρια σε επαγγελματίες 

και μη, προκειμένου να τους 
εντρυφήσουμε στις νέες τεχνολογίες. 

Το πετυχαίνουμε διοργανώνοντας 
ημερίδες παρουσίασης σε επαγγελματίες 

εγκαταστάτες συστημάτων 
ασφαλείας & ηχοσυστημάτων. 

 

Ημερίδες παρουσίασης
και εκπαίδευσης
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Stock προϊόντων 

Voxx (Clifford, Viper, Directed) 100% διαθεσιμότητα
Ampire 80% διαθεσιμότητα
Polk Audio 90%  διαθεσιμότητα
StarLine 90% διαθεσιμότητα

Τα περισσότερα προϊόντα μας είναι άμεσα διαθέσιμα 
στις αποθήκες μας όπου θα βρείτε
το μεγαλύτερο ποσοστό των κωδικών:
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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 .d i r ec t ed . g r
n f@d i r ec t ed . g r

✓  Γραφεία :  Μακεδονίας  148
54248 ,  Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο ΔιεύθυνσηOnline
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https://www.audiodesigner.gr/

