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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 

 

ΝΕΟΣ ΥΠΕΡΧΩΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 

 

Μια νέα πρωτοπορία στον χώρο του καταναλωτή υλοποίησε η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS. Πρόκειται για τον 

υπερχώρο εμπειρίας και διασκέδασης 2200 τ.μ. που λειτουργεί στο ‘The Mall’. 

 

Κύριος στόχος του υπερχώρου είναι να καλύψει τον πελάτη και πέρα απο τις ανάγκες των αγορών του, να τον 

διασκεδάσει και να τον γεμίσει εμπειρίες. 

 

Σε ένα περιβάλλον σύγχρονου σχεδιασμού με minimal χρωματικές αποχρώσεις δίδεται η έμφαση στην προβολή 

των προϊόντων  και κύρια των υπηρεσιών του ΠΛΑΙΣΙΟΥ. 

 

Ποιά είναι τα νέα στοιχεία αυτής της νέας προσέγγισης; 

 

1. Χώρος εμπειρίας με όλα το προιόντα σε λειτουργία  

 

Όλα τα computers desktops και notebooks ανοικτά και συνδεδεμένα στο Internet . 

 

Όλες οι ψηφιακές φωτοφραφικές μηχανές και video καθώς και όλα τα MP3 έτοιμα για φωτογράφιση, για λήψη ή 

για άκουσμα. 

 

Όλα τα τηλέφωνα, κινητά, ασύρματα, σταθερά και κυρίως εφαρμογές του Internet όπως videoconference. 

 

Τα πλέον δημοφιλή παιxνίδια με όλων των τύπων τις παιχνιδομηχανές σε συνεχή λειτουργία για τέρψη και 

ενθουσιασμό των φανατικών του είδους. 

 

2. Χώρος εκπαίδευσης και γνώσης 

 

Στον νεο υπερχώρο υπάρχει πάντα κάτι καινούριο να μαθαίνεις. Στο πρωτοποριακό αμφιθέατρο γίνονται 5 

εκπαιδεύσεις κάθε μέρα για θέματα μεγάλου ενδιαφέροντος όπως  η ψηφιακή φωτογραφία, το ψηφιακό video, ο 

ψηφιακός ήχος, οι πιο σύγχρονες εφαρμογές Internet καθώς και η επιλογή εξαρτημάτων για την βέλτιστη 

σύνθεση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
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Στο ‘the lab’ πέρα απο την άμεση αναβάθμιση ή την αποκατάσταση βλάβης των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

TURBO-X παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη να κάνει κάθε είδους τεχνική ερώτηση και να πάρει μια 

υπεύθυνη απάντηση. 

 

3. Χώροι χαλάρωσης και επικοινωνίας 

 

Στην υποδοχή υπάρχει ένας κυκλικός χώρος εν είδει bar. Πρόκειται για το ‘the hub’ που δίνει τη δυνατότητα σε 

κάθε πελάτη να χαλαρώσει με ένα καφέ ή αναψυκτικό και να χρησιμοποιήσει δωρεάν τα notebooks TURBO-X για 

να πάρει ή να στείλει τα email του καθώς και να σερφάρει στο Internet. 

 

Τέλος μπορεί να κάνει μια βόλτα στη λεωφόρο πρωτοπορίας όπου σε 5 στάσεις μπορεί να δεί τα πέντε πιο 

σύγχρονα προϊόντα τεχνολογίας σε λειτουργία. 

 

Πρόκειται για μια επένδυση 2,5 εκατομμυρίων  € που σκοπό έχει να αναβαθμίσει τις γνώσεις και την διάθεση του 

Έλληνα καταναλωτή δημιουργώντας παράλληλα ένα νέο άξονα ανάπτυξης για την ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS. 

 

 

 

 


