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Η audiodesigner εξειδικεύεται στον
οικιακό και επαγγελματικό ήχο. Έχει
ως στόχο την εξεύρεση πρακτικών και
καινοτόμων λύσεων για κάθε ανάγκη.

Από το 2009 έως σήμερα, η ομάδα
που την απαρτίζει, είναι άμεσα
διαθέσιμη για να σας καθοδηγήσει
βήμα προς βήμα στην πλέον
κατάλληλη επιλογή του ηχητικού
εξοπλισμού.

η εταιρεία



Η φιλοσοφία της εταιρείας
στηρίζεται:

• στην άμεση τεχνική υποστήριξη
υψηλής ποιότητας

• στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών

• στην άρτια και εμπεριστατωμένη
μελέτη των αναγκών του πελάτη

• στο after sales service.

η ομάδα



our companies

Η επιλογή των εταιρειών είναι
αποτέλεσμα μιας προσεκτικής και
εμπεριστατωμένης διαδικασίας.

Η audiodesigner δίνει έμφαση
στην υψηλή ποιότητα, αναλύει τις
ανάγκες και τις τάσεις τις αγοράς και
επιλέγει προϊόντα που θα δώσουν την
μεγαλύτερη δυνατή
εμπειρία και ικανοποίηση στον
καταναλωτή.



Η ατμόσφαιρα του σπιτιού
επηρεάζεται σημαντικά από τον
ποιοτικό ήχο. 

Η audiodesigner προσφέρει
ευέλικτες προτάσεις σύμφωνα με
τον προσωπικό σας χώρο, με
γνώμονα το είδος του ήχου και
τις ανάγκες σας. 

home audio



Με βάση την πολυετή εμπειρία, την
τεχνογνωσία και με γνώμονα τις δικές
σας προτιμήσεις, προτείνει λύσεις που
βρίσκουν την τέλεια εφαρμογή στο
χώρο σας. 

commercial audio

Η ομάδα της audiodesigner είναι αφοσιωμένη στην
ποιότητα και τον επαγγελματισμό. 



Στα ξενοδοχεία μια ευχάριστη
εμπειρία ακρόασης επηρεάζει
την συνολική εμπειρία της
φιλοξενίας. 

Η γκάμα των προϊόντων της
audiodesigner και τα φιλικά
προς την αρχιτεκτονική ηχεία, 
αναβαθμίζουν πλήρως την
εμπειρία της διαμονής και
φιλοξενίας. 

hotel audio



Μέσω της ασύρματης σύνδεσης
απολαμβάνετε μια νέα εμπειρία
μουσικής ελευθερίας. 

Η audiodesigner διαθέτει ένα
ευρύ φάσμα προϊόντων
τελευταίας τεχνολογίας και
μπορεί να σας υποδείξει τα
κατάλληλα για εσάς, ασύρματα
συστήματα ήχου. συνδέσετε
άμεσα και απλά στη ροή της
αγαπημένης σας μουσικής.

smart audio



Επενδύοντας στη διαμόρφωση
ενός ήρεμου περιβάλλοντος
μειώνεται ο ήχος που μεταδίδεται. 

Τα προϊόντα της ηχοαπορρόφησης, 
κατασκευάζονται από τα καλύτερα
διαθέσιμα υλικά με έμφαση στη
λεπτομέρεια και την ποιότητα. Η
ποικιλία χρωμάτων και σχημάτων
διευκολύνει την εφαρμογή τους σε
κάθε είδους χώρο. 

sound proofing



μας εµπιστεύτηκαν:



Showroom:	Ρήγα	Φεραίου	39	
Γραφεία:	Μακεδονίας	148,54248,	Θεσσαλονίκη
Τ.	2310	477194 |	2313	056218

www.audiodesigner.gr
info@audiodesigner.gr


