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MOVING FORWARD TO 
THE NEW ERA 

www.brainbox.gr 
 
Αναπτύσσουμε έναν κόσμο εφαρμογών γεμάτο προκλήσεις BrainBox A.E. 
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It always seems impossible…  
 

         
Until it’s done! 

 
 
 

WELCOME 

Είναι ξεχωριστό και ανεκτίμητο να κάνεις το 

χόμπυ σου επάγγελμα και το επάγγελμα σου να 

συνδέεται με εξελίξεις που βελτιώνουν την ζωή. 

 

Για εμάς στην BrainBox, η σταθερή και συνεχόμενη 

καινοτομία αποτελεί μέσο εξέλιξης. Σχεδιάζουμε, 

συνθέτουμε, προγραμματίζουμε και υλοποιούμε 

λύσεις εφαρμοσμένων τεχνολογικών συστημάτων  

και λογισμικού με προστιθέμενη αξία. 

 

Εργαζόμαστε καθημερινά με στόχο να 

συμβάλλουμε σε νέους, αποτελεσματικότερους και 

καθαρότερους τρόπους για να λειτουργούμε, να 

επικοινωνούμε και να εργαζόμαστε. 

 

Ως αποτέλεσμα, δημιουργούμε λύσεις με σεβασμό 

στα οικοσυστήματα και το επιχειρηματικό 

περιβάλλον έχοντας αδιαπραγμάτευτο γνώμονα τις 

ηθικές μας αρχές 
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CEO’S 
STATEMENT 

Ο 21ος αιώνας φέρνει περισσότερη καινοτομία, νέες 

υπηρεσίες και νεώτερη τεχνολογία, επομένως αποτελεί 

πρόκληση για καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες.  

 

Εμείς παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην 

ανάπτυξη άρτιων τεχνολογικών προϊόντων με 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των αντιστοίχων 

τους όχι μόνο για την εγχώρια αλλά και για την διεθνή 

αγορά.  

— GEORGE VOULGAROUDIS 

Ξεκινήσαμε την κοινή πορεία μας το 2008 και είμαστε 

σήμερα η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, Κύπρο και 

νοτιοανατολική Ευρώπη εταιρία κατασκευής και 

εγκατάστασης συστημάτων αυτόματης μίσθωσης 

ποδηλάτων (bikesharing) και μια από τις μεγαλύτερες 

εταιρίες ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών 

λογισμικού για λύσεις machine to machine (M2M) 

διαθέτοντας ήδη διεθνή παρουσία και εξαγωγικό 

χαρακτήρα. 

 

Προσπαθούμε συνεχώς να επικοινωνούμε με τους 

πελάτες μας και να μαθαίνουμε από αυτούς ώστε να 

βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. 

 

Δεσμευόμαστε ότι θα επιμείνουμε στην γνώση της 

τεχνολογίας του σήμερα, παρακολουθώντας τις 

εξελίξεις όσο γρήγορα και αν πραγματοποιούνται, ώστε 

να παρέχουμε τις καλύτερες διαθέσιμες λύσεις και να 

συμβάλλουμε στις μελλοντικές εξελίξεις. 
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WHO WE ARE 
 
 

Η BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο των προηγμένων 

λύσεων στους κλάδους της τηλεματικής και πληροφορικής  με ειδίκευση στον 

τομέα της Βιώσιμης Κινητικότητας 

 

http://www.brainbox.gr/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c/
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WHAT WE DO 

ΤΟΜΕΙΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ   

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BIKESHARING  

Η BrainBox είναι η μεγαλύτερη εταιρία 

κατασκευής ηλεκτρονικών συστημάτων 

αυτοματοποιημένης μίσθωσης ποδηλάτων στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη έχοντας εγκαταστήσει τα 

μεγαλύτερα σχετικά έργα που έχουν υλοποιηθεί 

έως σήμερα. 

 

SMART CITY TERMINALS  

 
Τα συστήματα infoterminal και payterminal της 

BrainBox συναντώνται σε κεντρικά σημεία 

πόλεων σε Ελλάδα και εξωτερικό και διαθέτουν 

μοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης και 

πραγματοποίησης πληρωμών και συναλλαγών με 

πιστωτικές κάρτες σε εσωτερικό και εξωτερικό 

χώρο. 

 

Σχεδιάζουμε λύσεις και 
αναπτύσσουμε προϊόντα 
υψηλής τεχνολογίας για το 
σύγχρονο περιβάλλον και την 
εναρμόνισή του με τις επιβολές 
της δικτυακής εποχής.  
  

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

 
Η BrainBox έχει αναπτύξει εφαρμογές λογισμικού 

για κινητές συσκευές,  smartphones και tablets, 

διαθέτωντας ευρεία τεχνογνωσία σε τεχνολογίες 

υπηρεσιών θέσης (LBS), επαυξημένης 

πραγματικότητας (AR), εικονικής πραγματικότητας 

(VR) και εμβύθισης (Immersion) 

 

CUSTOM MADE INNOVATION 

 
Στο τεχνολογικό εργαστήριο της BrainBox έχουν 

αναπτυχθεί μια σειρά εφαρμογών και τεχνολογικών 

συστημάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των 

πελατών όπως SMS parking, Valet parking, Fleet 

Management, Smart tags, RF-ID apps, κλπ   
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H BrainBox ξεκίνησε την πορεία 

της το 2008 από ένα μικρό γραφείο 

στην Θεσσαλονίκη.  

 

Σήμερα διαθέτει γραφεία σε 

Θεσσαλονίκη και Αθήνα, 

ιδιόκτητους αποθηκευτικούς 

χώρους για τον εξοπλισμό της και 

ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό 

εργαστήριο ενώ παρέχει 

υπηρεσίες υποστήριξης σε 

ολόκληρη την Ελλάδα και την 

Κύπρο μέσα από ένα ευρύ δίκτυο 

υπαλλήλων και συνεργατών.   

 

 
  
 

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ   
 

Η εταιρία ξεκίνησε δραστηριοποιούμενη στην 

ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών λογισμικού και 

συστημάτων απομακρυσμένης διαχείρισης μηχανών. 

Μέσα από την προσήλωση στις ανάγκες της αγοράς 

και με την αξιοποίηση της τεχνολογικής της 

αρτιότητας, συσσώρευσε τεχνογνωσία, επέκτεινε τις 

δραστηριότητες της και εξελίχθηκε πολύ σύντομα σε 

εταιρία με ισχυρή δραστηριοποίηση στους τομείς 

ανάπτυξης της. 

 

Τα τεχνολογικά συστήματα της BrainBox βρίσκονται 

σήμερα εγκατεστημένα σε περισσότερες από 25 

πόλεις σε Ελλάδα και εξωτερικό ενώ λογισμικό της 

εταιρίας έχει εγκατασταθεί σε περισσότερους από 

100 πελάτες του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου 

τομέα.  

 

                                                  

 

WHERE WE WORK 
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OUR HISTORY  
 
 

We Love To Work & We Love Where We Work 

 

ΥΨΗΛΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
Η BrainBox αναπτύσσεται με υψηλό ρυθμό βασιζόμενη ωστόσο σε σταθερά βήματα και προσεγμένη στρατηγική.  
 
Αποτελεί σήμερα την μεγαλύτερη στην Ελλάδα και Κύπρο εταιρία κατασκευής και εγκατάστασης συστημάτων αυτόματης 
μίσθωσης ποδηλάτων και μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού για λύσεις 
M2M, εφαρμογές social media και mobile apps διαθέτοντας ήδη διεθνή παρουσία και εξαγωγικό χαρακτήρα.  
 
Η θέση της πιστοποιείται από το εύρος και την ποιότητα των τεχνολογικών προϊόντων που διαθέτει αλλά και από το μέγεθός 
των έργων που συνεχίζει να αναλαμβάνει και να ολοκληρώνει με επιτυχία.  
 
Αποτέλεσμα της σταθερής αναπτυξιακής της πορείας είναι η ένταξη της εταιρίας στο διεθνές δίκτυο της Endeavor που 
επιλέγει και εντάσσει στο δίκτυο της τις πιο αναπτυσσόμενες καινοτόμες επιχειρήσεις κάθε χώρας.  
 

2008 2008 - 2009 2010 

Ίδρυση της BrainBox Ανάπτυξη του EasyBike Εγκαταστάσεις σε 

Ελλάδα & Κύπρο 

Η BrainBox ιδρύεται με στόχο να 
ξαναγράψει τους κανόνες της 
βιώσιμης κινητικότητας. 
Δρομολογείται η ανάπτυξη 
εφαρμογών και συστημάτων  με 
έντονα στοιχεία καινοτομίας, σε ένα 
τοπίο που η διαμόρφωση του 
βρίσκεται σε αρχικό στάδιο 
παγκοσμίως. 
 
Συνάπτονται συμφωνίες με ηγέτιδες 
εταιρίες στον χώρο των 
ενναλακτικών μορφών μετακίνησης 
σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

 

Ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του 
συστήματος EasyBike, του πρώτου 
Ελληνικού συστήματος Bikesharing 
Tο EasyBike εγκαθίσταται στην 
Κέρκυρα και στην συνέχεια στα 
Ιωάννινα.   
 
Αναπτύσσεται σύστημα 
ηλεκτρονικής στάθμευσης 
ποδηλάτων καθώς και 
εποπτευόμενης στάθμευσης.  
Συνάπτονται οι πρώτες συμφωνίες 
για την ανάπτυξη καινοτόμων 
εφαρμογών λογισμικού για φορητές 
συσκευές.  

 

Το σύστημα EasyBike εγκαθίσταται 
σταδιακά σε όλο και περισσότερες 
περιοχές της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, 
η εταιρία αναλαμβάνει την 
εγκατάσταση του συστήματος 
EasyBike στην Λευκωσία με 27 
σταθμούς και 320 ποδήλατα, στο 
μεγαλύτερο σύστημα bikesharing 
της Νοτιονατολικής ευρώπης έως 
τότε.  
 
Ταυτόχρονα, υλοποιούνται 
συμφωνίες με σημαντικές εταιρίες 
για την ανάπτυξη custom 
εφαρμογών λογισμικού. 
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2011 - 2014 2015 - 2016 TOWARDS 

OUR FUTURE 
Η BrainBox αναπτύσσεται 

με έντονους ρυθμούς 

Αναγνώριση και 

διεθνής παρουσία Η BrainBox προσπαθεί να ξαναγράψει 

τους κανόνες στους τομείς που 

δραστηριοποιείται.  

 

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι της εταιρίας 

είναι η επέκταση της σε ώριμες αγορές 

της Ευρώπης όπως η Ιταλία, η Πολωνία, 

η Ρωσία και η προώθηση των 

καινοτόμων της προιόντων που 

βρίσκονται στο τελικό στάδιο ανάπτυξης 

σε υπάρχουσες και νέες αγορές.  

Tα τεχνολογικά συστήματα 
βιώσιμης κινητικότητας της 
BrainBox εγκαθίστανται σε 25 
πόλεις σε Ελλάδα, Κύπρο, Πολωνία 
και Ολλανδία.  
 
Η εταιρία συνάπτει στρατηγικές  
εμπορικές συμφωνίες με τον όμιλο 
COSMOTE και την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. 
Ολοκληρώνονται έργα ανάπτυξης 
λογισμικού για κινητές συσκευές και 
για social media σε περισσότερους 
από 100 μεγάλους πελάτες.  
Υλοποιείται επενδυτικό πρόγραμμα 
έρευνας και ανάπτυξης  λύσεων 
νέας γενιάς της εταιρίας στον τομέα 
της βιώσιμης κινητικότητας.   

Η ανοδική πορεία της BrainBox 
αναγνωρίζεται από τον διεθνή 
οργανισμό της Endevor που την 
εντάσσει στο δίκτυο της ως μια από 
τις πλέον ανερχόμενες εταιρίες με 
καινοτόμα χαρακτηριστικά.  
 
Παρουσιάζεται η νέα γενιά 
καινοτόμων λύσεων bikesharing της 
εταιρίας. 
 
Συνάπτεται στρατηγική συμφωνία 
συνεργασίες για την αντιπροσώπευση 
των λύσεων της BrainBox στην 
Τουρκική αγορά ενώ ταυτόχρονα 
επεκτείνεται η δραστηριότητα της 
εταιρίας σε Βουλγαρία και Αλβανία 
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BIKESHARING 

 

Το σύστημα Easybike ™ είναι το μεγαλύτερο σύστημα bikesharing στην Νοτιανατολική Ευρώπη και περιλαμβάνει 

περισσότερα από 2.000 ποδήλατα και 80 σταθμούς ενοικίασης. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα μίσθωσης 

ποδηλάτων τελευταίας γενιάς. Επιτρέπει την πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα με αυτοματοποιημένο τρόπο και 

υπολογίζει τον πραγματικό χρόνο χρήσης των ποδηλάτων και την χρέωση που αντιστοιχεί. Το σύστημα μπορεί να 

εξυπηρετήσει μόνιμους χρήστες οι οποίοι διαθέτουν ειδική ηλεκτρονική κάρτα για να παραλαμβάνουν ποδήλατα 

αλλά και περιστασιακούς χρήστες όπου με την χρήση κινητού τηλεφώνου και πιστωτικής κάρτας μπορούν να έχουν 

άμεση πρόσβαση σε ποδήλατα. 

 

Το λογισμικό διαχείρισης του συστήματος EasyBike επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο και την από απόσταση ενημέρωση 

και διαχείριση της λειτουργίας του ενώ το συνολικό σύστημα συνοδεύεται από διαδικτυακή παρουσία μέσω ειδικής 

εφαρμογής και από εφαρμογή σε κινητά τηλέφωνα (smartphones) για πρόσβαση στο σύστημα και στα ποδήλατα. 

 

Σήμερα το EasyBike παρέχεται μέσω διαφορετικών εκδόσεων που περιλαμβάνουν διαφορετικές τεχνολογίες ανάλογα 

με τις απαιτήσεις της κάθε περιοχής. Παρέχει δυνατότητα χρήσης με προ-πληρωμένη και πιστωτική κάρτα, μέσω 

Internet και IVR, με χρήση mobile εφαρμογών και με εγκατάσταση προηγμένων unattended credit card terminals.   

 

 

 
ΣΥΣΤΗΜΑTA ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 
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 Ευέλικτη και σταθερής ποιότητας ανάπτυξη με 

πιστοποίηση ISO 

 Χρήση έτοιμου κώδικα από προηγούμενα έργα 

 Εσωτερική ανάπτυξη και εγγύηση εμπιστευτικότητας 

και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων 

 Ανάπτυξη σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα και 

συσκευές 

 Εμπειρία στην χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και 

συνδυασμού τους   

 

MOBILE APPS 
 

Η Brainbox Α.Ε. από την ίδρυση της έως και σήμερα έχει αναπτύξει δεκάδες πετυχημένες εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού για 

χρήση σε Η/Υ με λειτουργικά συστήματα Windows, Linux και Mac OS καθώς και σε κινητά τηλέφωνα και tablets με λειτουργικά iOS , 

Android και Windows Phone.  

 

Συνεργαζόμαστε στενά σε συμβουλευτικό επίπεδο με τους πελάτες για την ανάλυση των στόχων της εφαρμογής, των αναγκών που 

θα καλύπτει, του γραφικού περιβάλλοντος, της εμπειρίας του χρήστη και τελικά του αποτελέσματος που θα προκύψει ώστε να είναι 

τελικά οι προσδοκίες σύμφωνες με τις αρχικές εκτιμήσεις.  

 

Στην συνέχεια, εξειδικευμένοι μηχανικοί και προγραμματιστές, αναλυτές και σχεδιαστές αναλαμβάνουν την ανάπτυξη των 

εφαρμογών καθώς και τις ενοποιήσεις API με διάφορες προ-υπάρχουσες εφαρμογές όπου απαιτείται. Η εταιρία ειδικεύεται σε 

εφαρμογές με έντονο το στοιχείο της καινοτομίας και του συνδυασμού των τεχνολογιών για την επίτευξη του τελικού 

αποτελέσματος.  

 

 

 

MOBILE APPS 

http://www.nodesagency.com/about/#reasons
http://www.nodesagency.com/about/#reasons
http://www.nodesagency.com/about/#reasons
http://www.nodesagency.com/about/#reasons
http://www.nodesagency.com/about/#reasons
http://www.nodesagency.com/about/#reasons
http://www.nodesagency.com/about/#reasons
http://www.nodesagency.com/about/#reasons
http://www.nodesagency.com/about/#reasons
http://www.nodesagency.com/about/#reasons
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Infoterminal  

Payterminal 

 

 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Καινοτόμα συστήματα με μοναδικές 

δυνατότητες πληροφόρησης και 

πραγματοποίησης πληρωμών και 

συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες σε 

εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.  

 

SMART CITY TERMINALS 

 

Τα συστήματα infoterminal και payterminal της 

BrainBox είναι 2 εκδόσεις τερματικού εξοπλισμού 

που μπορεί να εγκατασταθεί σε εσωτερικό ή 

εξωτερικό χώρο και να διασυνδεθεί on-line με κέντρο 

ελέγχου ώστε να ελέγχεται η λειτουργία τους. 

Διαθέτουν ανά περίπτωση μοναδικά χαρακτηριστικά 

όπως αντιβανδαλιστική οθόνη αφής διαφόρων 

διαστάσεων, πληκτρολόγιο, υποδοχή πιστωτικών 

καρτών, αναγνώστη ηλεκτρονικών και μαγνητικών 

καρτών κλπ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

πλήθος εφαρμογών απομακρυσμένης πληροφόρησης 

και επικοινωνίας καθώς και πραγματοποίησης on-line 

πληρωμών. 
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Οι φορείς που το χρησιμοποιούν 
επωφελούνται καθώς : 
 
•   Αυξάνει σημαντικά τα έσοδα 
 
•   Εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες 
εποπτείας του χώρου στάθμευσης 
 
•   Παρέχει ευρεία δυνατότητα 
διαχείρισης 
 
•   Δεν επιβαρύνει το περιβάλλον 
διότι δεν απαιτεί μηχανήματα 
έκδοσης εισιτηρίων 
 
•   Εξυπηρετεί καλύτερα 
 

Οι πολίτες απολαμβάνουν 
πλεονεκτήματα όπως 
 
•    Φθηνότερο τέλος στάθμευσης. 
 
•    Χρέωση με ακρίβεια ανά λεπτό 
στάθμευσης  
 
•    Διευκόλυνση αφού δε χρειάζεται 
επίσκεψη στα σημεία πώλησης καρτών  
 
•    Δεν απαιτείται η τοποθέτηση κάρτας 
στο παρμπρίζ του οχήματος. 
 
•    Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης 
όπως: μηνύματα ενημέρωσης και 
προειδοποίησης για τον εναπομείναντα 
χρόνο στάθμευσης, αναζήτηση 
ελεύθερης θέσης στάθμευσης, πληρωμή 
προστίμων, αναλυτικός λογαριασμός, 
κλπ. 
 

Το SMS PARK είναι Σύστημα Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης με χρήση κινητού τηλεφώνου 
(μέσω μηνυμάτων SMS ή ειδικής web 
εφαρμογής). 
 
Με την χρήση του συστήματος ο πολίτης 
μπορεί να σταθμεύει απευθείας σε 
περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης χωρίς 
να αναζητά κάθε φορά τις κάρτες ή τα 
μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων.  
 
Μπορεί να ενημερώνεται σε πραγματικό 
χρόνο στο κινητό του για τις χρεώσεις, για 
τον διαθέσιμο του χρόνο αλλά και για τις 
διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης.  
 
Η στάθμευση γίνεται με απλή αποστολή 2 
γραπτών μηνυμάτων σε έναν 5ψήφιο 
αριθμό. 
 

SMS PARKING 
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360 VIDEOS 
 

Τα video 360 μοιρών ή  ή σφαιρικά video είναι καταγραφή 

video από τον πραγματικό κόσμο σε λειτουργία “panorama” 

σε κάθε κατεύθυνση ταυτόχρονα. Η καταγραφή αυτών των 

video γίνονται με συλλογή πολλάπλών καμερών και ειδικό 

λογισμικό και επεξεργασία.  

 

Κατά την αναπαραγωγή του, το 360 video επιτρέπει στους 

θεατές του να βρίσκονται στο κέντρο μιας εμπειρίας 

εικονικής πραγματικότητας και να “εξερευνήσουν” τον κόσμο 

γύρω τους. 

 

Η BrainBox διαθέτει τον εξοπλισμό και την δυνατότητα να 

δημιουργήσει immersive videos και εφαρμογές εικονικής 

πραγματικότητας για google cardboard, oculus και samsung 

vr και άλλες συσκευές εικονικής πραγματικότητας. 

 

 

 

IMMERSIVE VIDEOS 
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PROJECTION MAPPING  Με την πραγματοποίηση μια παραγωγής 3D 

projection mapping, το προβαλλόμενο 

σενάριο δημιουργεί μια μοναδική αίσθηση 

στον θεατή καθώς ψηφιακές πληροφορίες 

και πραγματικά αντικείμενα συνδυάζονται 

δίνοντας κίνηση και ήχο σε στατικά σημεία, 

δημιουργώντας οπτικές ψευδαισθήσεις με 

έντονα στοιχεία πολυμέσων.  

 

 

To 3D projection mapping είναι μια μέθοδος με την οποία με την βοήθεια της τεχνολογίας, αντικείμενα προβάλλονται σε μια μη 

επίπεδη επιφάνεια συχνά με ακανόνιστο σχήμα. Το σημείο προβολής μπορεί να είναι επιφάνειες κτιρίων, σκηνές, τοπία και σημεία 

εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Για την υλοποίηση της προβολής είναι απαραίτητη η χρήση ειδικού λογισμικού που επιτρέπει την 

διαμόρφωση της προβολής με τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζεται στο αντικείμενο επί του οποίου προβάλλεται. Έτσι τελικά ο 

projector προβάλλει ένα αποτέλεσμα που είναι απόλυτα ρεαλιστικό καθώς η προβολή συνδυάζεται με το αντικείμενο ή τα 

αντικείμενα επί του οποίων προβάλλεται η εικόνα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η τεχνολογία αυτή ονομάζεται και spatial 

augmented reality καθώς στοιχεία ψηφιακής πραγματικότητας προβάλλονται επί πραγματικών αντικειμένων σε τρεις διαστάσεις 

δημιουργώντας ουσιαστικά ένα περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας.  

 

Μάλιστα συχνά είναι ζητούμενη η παραγωγή αντίστοιχου σεναρίου επαυξημένης πραγματικότητας, για προβολή σε περιβάλλον 

εικονικής πραγματικότητας 360 μοιρών, σε συνδυασμό με την live 3D projection mapping προβολή, καθώς ένα από τα 

μειονεκτήματα του projection mapping είναι η ανάγκη προβολής κατά τις νυχτερινές ώρες ώστε να αναδεικνύεται το σενάριο της 

προβολής.   
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Η BRAINBOX Πληροφορική 

ασχολούμενη συστηματικά με την 

καινοτομία και τις νέες εξελίξεις 

στην ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών, 

έχει αναπτύξει εφαρμογές 

Augmented Reality (επαυξημένης 

πραγματικότητας) που μπορούν να 

αποτελέσουν σημαντικές λύσεις 

στην προβολή, προώθηση και 

πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 
H τεχνολογία Augmented Reality (επαυξημένη πραγματικότητα) 
έχει αναπτυχθεί παγκοσμίως πρόσφατα και αποτελεί σημαντικό 
πεδίο έρευνας και ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται 
ουσιαστικά για εφαρμογή πληροφορικής η οποία συνδυάζει 
στοιχεία από τον πραγματικό κόσμο στον οποίο προστίθενται 
πληροφορίες από ψηφιακή βάση δεδομένων.  
 
Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν κατά την απεικόνιση σημείων, 
ανθρώπων, τοποθεσιών, αντικειμένων κλπ από τον πραγματικό 
κόσμο, αυτόματα να παρουσιάζονται στοιχεία από ψηφιακή βάση 
δεδομένων που είναι συσχετισμένα με τα αντικείμενα του 
πραγματικού χρόνου και μεταβάλλονται βάση αυτών. 
 
Οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας απευθύνονται σε 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες 
στην έως σήμερα παραδοσιακή πρακτική προώθησης διαφήμισης 
και πωλήσεων. Απευθύνονται σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης 
προϊόντων, σε πολυκαταστήματα, σε εμπορικά κέντρα, σε 
διοργανωτές εκθέσεων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών γεγονότων, 
κλπ 
 
Οι τεχνολογίες Augmented Reality (AR) παρέχουν στην επιχείρηση 
ευκαιρίες βελτίωσης των πωλήσεων και προσωποποιημένης 
προσέγγισης των πελατών και προβολής των προϊόντων. Με τον 
τρόπο αυτό επιτυγχάνεται διαφοροποίηση της επιχείρησης έναντι 
του ανταγωνισμού και ευκαιρίες αύξησης του κύκλου εργασιών 
της. 

AUGMENTED REALITY 

Μερικά από τα πιο γνωστά 

παραδείγματα εφαρμογών της 

τεχνολογίας επαυξημένης 

πραγματικότητας είναι : 
 

 

 Εικονικό δοκιμαστήριο προϊόντων σε βιτρίνα ή 
εσωτερικό φυσικού καταστήματος 
 

 Εικονικό δοκιμαστήριο προϊόντων σε ηλεκτρονικό 
κατάστημα 

 
 Τρισδιάστατη ή δισδιάστατη απεικόνιση μοντέλων 

με προσθήκη ψηφιακής πληροφορίας 
 

 Παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας σε κινητό 
τηλέφωνο ή στο διαδίκτυο 
 

 Εφαρμογή που συνδυάζει υπηρεσίες βάση θέσης με 
προσθήκη ψηφιακής πληροφορίας (geolocation 
services + AR) 
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Η BrainBox έχει εγκαταστήσει τα 

τεχνολογικά της συστήματα σε 

περισσότερες από 25 πόλεις σε Ελλάδα, 

Κύπρο, Πολωνία και Ολλανδία ενώ έχει 

αναπτύξει εφαρμογές λογισμικού για πάνω 

από 100 μεγάλους πελάτες σε Ελλάδα και 

εξωτερικό.  

OUR CLIENTS 

…some of our happy clients 
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Αριθμός κοινοχρήστων ποδηλάτων στο δίκτυο 
EasyBike σε Ελλάδα και εξωτερικό  2.000 

 

80 
 

25 
 

420 
 

 

1 

Αριθμός ηλεκτρονικών σταθμών με τεχνολογία 
BrainBox σε Ελλάδα και εξωτερικό 
 2 

Πόλεις που υιοθέτησαν τεχνολογικά συστήματα της 
BrainBox  
 3 

Πελάτες που εμπιστέυθηκαν την BrainBox για 
ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού 4 
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George Voulgaroudis 
CEO 

Dimitris Dimitriadis 
VP Business Development 

Kostas Alexiou 
CTO 

George Keikoglou 
Project Manager 

Nasos Chondros 
Financial Manager 

Kiki Perpergianni 
Adimistration assistance 

Giannis Nikolaidis 
Director of operations 

Menia Tsiligiri 
Financial Supervisor 

MEET THE TEAM 

 

Η οργανωτική δομή της BrainBox χαρακτηρίζεται από βασικά στοιχεία 

σύγχρονης αντίληψης όπως η ευελιξία, η ομαδικότητα και η 

αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν στην 

εταιρία να ανταποκρίνεται σε ειδικές απαιτήσεις των πελατών της, να 

ελαχιστοποιεί το χρόνο εξέλιξης (time-to-market) των προϊόντων / 

υπηρεσιών της, να διασφαλίζει τη διατμηματική συνεργασία και σε 

κάθε περίπτωση, να προάγει την πρωτοβουλία, την καινοτομία και την 

δημιουργικότητα.  

 

 

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι είμαστε μία 

ομάδα που λειτουργούμε σαν παρέα και 

διασκεδάζουμε με αυτό που κάνουμε! 
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EXPERIENCE AND 

INNOVATION ARE THE 

TWO KEYS FACTORS  

TO MOVE FORWARD 

Αριθμός κοινοχρήστων ποδηλάτων στο δίκτυο 
EasyBike σε Ελλάδα και εξωτερικό  2.000 

 

80 
 

25 
 

420 
 

 

Αριθμός ηλεκτρονικών σταθμών με τεχνολογία 
BrainBox σε Ελλάδα και εξωτερικό 
 

Πόλεις που υιοθέτησαν τεχνολογικά συστήματα της 
BrainBox  
 

Πελάτες που εμπιστέυθηκαν την BrainBox για 
ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού 

 

σταθερή προσπάθεια με γνώση, 
μέθοδο και επιμονή  κάνουν την 
διαφορά, την διαφορά μεταξύ 
του εφικτού και της φαντασίας.   

B r a i n B o x  A . E .  

Adrianoupoleos 11 & Thermaikou Str  

Kalamaria, Thessaloniki 

PC 53133 

GREECE 

 

 
            +30-2310-829729 
 
 
            +30-2311-829721 

           

             info@brainbox.gr             

            

             www.brainbox.gr  

 

 

 

Aigaiou Pelagous 6   

Agia Paraskevi, Athens 

PC 15341 

GREECE 

 

 


