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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Η touchsmart είναι μία εταιρεία πληροφορικής, η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή και ανάπτυξη
διαδραστικών προϊόντων.
Απευθυνόμαστε αποκλειστικά σε επιχειρήσεις & οργανισμούς που απαιτούν την έμπρακτη χρήση
τεχνολογιών διάδρασης, ώστε να παρουσιάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με καινοτόμο τρόπο
και αλληλεπίδραση με το χρήστη.

Η touchsmart είναι ελληνική εταιρεία. Η σχεδίαση αλλά και η κατασκευή γίνεται αποκλειστικά από εμάς
στην Ελλάδα και κύριο χαρακτηριστικό των προϊόντων μας είναι ο πρωτότυπος σχεδιασμός, το κομψό
design και η χρηστικότητα, δίνοντας πάντα ιδιαίτερη έμφαση στην απόδοση, την ποιότητα και την
αξιοπιστία του τελικού προϊόντος.
Η εταιρεία διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση και κατασκευή
διαδραστικών συστημάτων, εγκαθιστώντας μεγάλο δίκτυο Info kiosks σε δημόσιους χώρους και ιδιωτικές
επιχειρήσεις με υψηλές απαιτήσεις σχεδίασης και ποιότητας κατασκευής.
Η touchsmart αναπτύσσει και παρέχει προϊόντα, λύσεις καθώς και επαγγελματικές υπηρεσίες, σε
ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, μουσεία, δήμους και μεγάλους οργανισμούς, παρέχοντάς τους
ολοκληρωμένες προτάσεις αξιοποίησης της διαδραστικής τεχνολογίας με κατάλληλο ενσωματωμένο
λογισμικό.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν:












INFO KIOSKS (εσωτερικού & εξωτερικού χώρου)
TABLET KIOSKS
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ
TOUCH PANELS
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ – DIGITAL SIGNAGE
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ & ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πρωταρχικός σκοπός της touchsmart είναι ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η διάθεση διαδραστικών
συστημάτων και προϊόντων πληροφορικής, υψηλής ποιότητας, καθώς και η κατασκευή λογισμικού που
να καλύπτει τις απαιτήσεις των πελατών μας, προσφέροντας σε αυτούς μοναδικές λύσεις παρουσίασης
των προϊόντων τους, εξυπηρέτησης των πελατών τους και εξοικονόμησης κόστους και εργατικού
δυναμικού.

Στην touchsmart, ακολουθούμε μια απλή επιχειρηματική φιλοσοφία: αξιοποιούμε τους ανθρώπινους
πόρους και την τεχνολογία, με στόχο τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας,
εκσυγχρονίζοντας και ενισχύοντας έτσι το επαγγελματικό προφίλ των εταιρειών που διαθέτουν τα
προϊόντα μας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Η touchsmart φιλοδοξεί να εδραιωθεί στο χώρο των διαδραστικών συστημάτων παγκοσμίως,
εκμεταλλευόμενη τη τεχνογνωσία και το χαμηλό κόστος παραγωγής της σε συνδυασμό με την ανάπτυξη
των τεχνολογιών της πληροφορικής και του προσιτού κόστους της.
Επενδύουμε στην ποιότητα και το design των προϊόντων μας, ενώ συμμετέχουμε σε διεθνής εκθέσεις και
διαθέτουμε πόρους για την υψηλή κατάταξη σε μηχανές αναζήτησης, παγκοσμίως.
Θεωρήσαμε την οικονομική κρίση μια ευκαιρία για ανάπτυξη και εξωστρέφεια, προσφέροντας καινοτόμα
προϊόντα με μοναδική ποιότητα και αξιοπιστία σε πολύ χαμηλές και ανταγωνιστικές τιμές.
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