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AELIOS MARKET POSITION 

AELIOS is a leading provider of: 

 

 IT Consulting & Solutions 

 IT Security 

 Managed Services 

 Ecommerce Consulting 

 

   With over 20 years of experience in the ICT Market, we 
are driven by a passion to deliver exceptional services 
and solutions to our customers. 



   Η αυξανόμενη χρήση 
έξυπνων φορητών 
συσκευών  μεταβάλλει  
τις προσδοκίες των 
πελατών για τον τρόπο 
που καταναλώνουν 
προϊόντα, υπηρεσίες 
και περιεχόμενο.  

 

 

 

 

          

      

    

MOBILE - WIELDING CUSTOMERS  
 



   Η σύντηξη  
ψηφιακής και 
φυσικής 
πραγματικότητας  
δρομολογεί  
μεταμορφωτικές 
επιδράσεις  για τις  
φυσικές επιχειρήσεις.  

 

 

   Ο καταναλωτής 
καθίσταται    

   Channel Agnostic. 

    

 

 

 

 

          

      

    

DIGITAL - PHYSICAL FUSION  
 



  Το bricks and mortar   
μεταλλάσσεται 
επιβιώνει  και  θα 
συνεχίσει να 
κυριαρχεί ενισχύοντας  
την επιφάνεια 
πώλησης  με στοιχεία  
διευρυμένης 
πραγματικότητας. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

          

      

    

DIGITAL - PHYSICAL FUSION  
 



   Customer Facing  
Devices,  όπως τα 
Tablet Kiosks, όχι μόνο 
μεγιστοποιούν  το UX  
αλλά  δημιουργούν και 
μοναδικές  ευκαιρίες  
για διάδραση  μεταξύ  
καταναλωτή, brand  και 
προσφερόμενης αξίας. 

 

 

 

       

 

 

 

 

          

      

    

DIGITAL - PHYSICAL FUSION  
 



 

 AELIOS URL-Based διαδραστική πλατφόρμα για 
περιεχόμενο, ενέργειες marketing, διάδραση και 
ανατροφοδότηση. 

 

 Εξυπηρετεί Web based ή Native based Apps. 

  

 AppTec’s Mobile Management Solution για έλεγχο και 
περιορισμό πρόσβασης από τους χρήστες. 

 

 Απομακρυσμένος έλεγχος και διαχείριση  συσκευών, 
συνδεσιμότητας  και περιεχομένου. 

 

 Προσιτό κόστος διότι βασίζεται σε tablet και όχι σε PC όπως 
τα συμβατικά digital kiosks. 

 

 

 

 

          

      

    

AELIOS TABLET KIOSK  SOLUTION  



Picture of   ATK   deployment flow 

AELIOS TABLET KIOSK  SOLUTION  

AELIOS CLOUD URL-BASED 

PLATFORM 



 Picture of MDM Interface  

 

 

AELIOS TABLET KIOSK  SOLUTION  



 Χρήσεις – ενδεικτικά και μη περιοριστικά. 

 

 Πληροφόρηση για προϊόντα & υπηρεσίες 

 

 Επικοινωνία ενεργειών  marketing 

 

 Sign up  σε προγράμματα ανταμοιβής και newsletters 

 

 Check in / registrations 

 

 Εναλλακτικό κανάλι παραγγελίας, αγοράς και επικοινωνίας 

 

 Πολλά ακόμα…… 

 

 

 

 

          

      

    

AELIOS TABLET KIOSK  SOLUTION  



Οφέλη  – ενδεικτικά και μη περιοριστικά. 

. 

 Ταχύτητα: Παροχή υπηρεσιών/ Πληροφόρηση/ Check-in 

 

 Απελευθέρωση  ανθρώπινου δυναμικού 

 

 Ψηφιακή διάδραση σε ισχυρή συνάφεια με το πραγματικό 
περιβάλλον. Δημιουργία συνεργειών 

 

 Μεγιστοποίηση UX.  

 

 Ικανοποίηση προσδοκιών καταναλωτή. Ειδικά νεώτερης 
γενιάς 

 

 Ακόμα περισσότερα…. 

 

 

 

 

          

      

    

AELIOS TABLET KIOSK  SOLUTION  



Industries 

 

 Retail  

 

 Hotels 

 

 Insurance 

 

 Health care facilities 

 

 Pop up marketing  deployment. 

 

 Συνεχίζεται…. 

 

 

 

 

          

      

    

AELIOS TABLET KIOSK  SOLUTION  



THANK YOU 

Nikos Kolintzas Msc  
Marketing & e-Commerce Director 
n.kolintzas@aelios.eu 


