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Ο οργανισμός SCIENCE TECHNOLOGIES
ιδρύθηκε από τον Ιωάννη Π. Γαλάνη το 1998 

Επιστημονική παρουσία με επιχειρηματική & καταναλωτική πρακτική 

Κορυφαία προϊόντα, εφαρμογές και υπηρεσίες 
στο χώρο της Υγείας, Άσκησης, Διατροφής και Ευεξίας

στην Ελληνική και την Κυπριακή Επικράτεια



Φινλανδική εταιρεία, από το 1977 
πρωτοπόρος στους παλμογράφους & τεχνολογικές καινοτομίες. 
Το όνομά POLAR είναι σχεδόν ταυτόσημο με την παλμογραφία

και πλέον γίνεται σημείο αναφοράς και για το lifestyle

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της POLAR
στην Ελληνική και την Κυπριακή Επικράτεια 
είναι ο οργανισμός SCIENCE TECHNOLOGIES



Βασικά Χαρακτηριστικά:

Παλμογράφος : Συνεχής ένδειξη καρδιακής συχνότητας, 
με ακρίβεια ηλεκτροκαρδιογράφου, για άσκηση -σε ένταση που προσδιορίζουμε-
με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
[σε ορισμένα μοντέλα ενσωματωμένο με οπτικό αισθητήρα στον καρπό]

Δραστηριογράφος / Activity tracker :  χρόνος δραστηριότητας & 5 διαβαθμίσεις, 
χρόνος και ποιότητα ύπνου, αριθμός βημάτων, θερμίδες
και ειδοποίηση σε μια ώρα απραξίας

GPS (ενσωματωμένο) : απόσταση, ταχύτητα (σε χλμ/ώρα ή λεπτά/χλμ), υψόμετρο, 
επιστροφή στο αρχικό σημείο.
[λειτουργία σε συγκεκριμένα μοντέλα]

Polar Flow : Διαδικτυακή υπηρεσία και εφαρμογή όπου συνδέονται όλα τα μοντέλα 
της POLAR για αποθήκευση και ανάλυση όλων των δεδομένων των προπονήσεων και 
της καθημερινής δραστηριότητας 



Πού απευθύνεται:

Για τον καθημερινό άνθρωπο που θέλει να ελέγξει ή αυξήσει τόσο την
καθημερινή δραστηριότητά του όσο και την ποιότητα του ύπνου του.

Για τον απλό ασκούμενο, για τον καρδιοπαθή, για όποιον χρειάζεται
ελεγχόμενη άσκηση, για όποιον θέλει να χάσει βάρος, για όποιον επιδιώκει να
βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση, και για τον ερασιτέχνη αρχάριο όπως και
υψηλού επιπέδου δρομέα, ποδηλάτη, και γενικότερα αθλούμενο /αθλητή.

Για κάθε άσκηση αλλά και για την καθημερινή δραστηριότητα και τρόπο ζωής



Polar Ecosystem
Η διαδικτυακή υπηρεσία (& app) Polar Flow, η εφαρμογή Polar Beat

και μια σειρά από εφαρμογές, αισθητήρες και προϊόντα
έχουν δυνατότητα αλληλοσύνδεσης, καταγραφής και κοινής χρήσης



1) Διαδικτυακή υπηρεσία POLAR FLOW
(με ημερολόγιο, ιστορικό, 24ωρη δραστηριότητα, αποκατάσταση)

Υποεφαρμογές:
- Balance / για έλεγχο σωματικού βάρους
- Flow for coach / για απομακρυσμένη επίβλεψη

2) Εφαρμογή Polar Beat

3) Ομαδικές εφαρμογές

Κλειστού χώρου:
- Team app / για ομαδικά αθλήματα και προγράμματα
- Polar Club / για Γυμναστήρια και τάξεις προγραμμάτων

Ανοικτού χώρου:
- Polar Team Pro / για ομάδες ποδοσφαίρου κ.α.

με στοιχεία gps



POLAR FLOW WEB SERVICE (www.polar.com/flow) 

Προσωπικός λογαριασμός με username & password στον server της Polar
24/7 αποτύπωση της καθημερινής δραστηριότητας και στατιστικά

http://www.polar.com/flow


Ζυγιστείτε και περάστε μέσω bluetooth
το βάρος σας στο Polar Flow

Δείτε το ιστορικό και την πρόοδό σας 
Βάλτε στόχο και χάστε βάρος – θερμίδες:
Αυξήστε τη φυσική σας δραστηριότητα

Μειώσετε τη θερμιδική σας κατανάλωση.

Ελέγξτε βάρος και καθημερινή δραστηριότητα 
και βελτιώστε τον τρόπο ζωής σας

POLAR BALANCE



Προπονητικό ημερολόγιο και καταγραφή προπονήσεων & καθημερινής δραστηριότητας

Λειτουργία Relive (αναπαράσταση διαδρομής) και share σε social media

POLAR FLOW WEB SERVICE (www.polar.com/flow) 

http://www.polar.com/flow


Αντίστοιχη εφαρμογή (Flow) και σε smart phones τελευταίας τεχνολογίας IOS & Android

Polar Flow for coach

Δημιουργήστε την ομάδα σας με τους αθλητές σας που χρησιμοποιούν συμβατά μοντέλα 
Δείτε το ημερολόγιο και αναλυτικά τις προπονήσεις τους και δημιουργήστε προπονητικό πρόγραμμα

POLAR FLOW WEB SERVICE (www.polar.com/flow) 

http://www.polar.com/flow


Polar Beat
- Δωρεάν εφαρμογή
- Επιλέξτε τη δραστηριότητά σας
- Ελέγξτε την έντασή σας βάσει παλμών 
από πομπό Η10 ή συμβατό μοντέλο
- Δείτε ταχύτητα, απόσταση, 
και τον χάρτη της διαδρομής
- Αναλύστε την προπόνηση και μοιραστείτε την!



Polar Team app

(σύστημα ομαδικής παρακολούθησης)

Ιδανικό για ομαδικά αθλήματα 
και προγράμματα κλειστού χώρου

Οι πομποί μέσω Bluetooth στέλνουν τα 
δεδομένα καρδιακής συχνότητας στο iPad
και έτσι η απόδοση όλων (μέχρι 40 άτομα) 

απεικονίζεται live στην οθόνη, 
με την ένταση του κάθε συμμετέχοντα 

να έχει ανάλογο χρωματισμό

-> Έλεγχος, καθοδήγηση και παρακίνηση 
κατά τη διάρκεια της προπόνησης



Προσωπική καθοδήγηση 

μέσω δεδομένων 

Καρδιακής Συχνότητας πραγματικού χρόνου 

και κινήτρων επιβράβευσης.

Polar Club web : διαχείριση τμημάτων, 

μελών και γυμναστών, μηνιαία στοιχεία

Το Polar Flow ecosystem προσφέρει πλήρη λύση στα μέλη του club 

για συνολική εικόνα της δραστηριότητας τους, 

των προπονητικών τους συνηθειών καθώς και του ύπνου τους.

Polar Club 

Polar Flow community

προσωπικά προπονητικά δεδομένα 

και επικοινωνία

Polar Flow for Coach service

Απομακρυσμένος έλεγχος 

σε δραστηριότητα - προπονητικό πρόγραμμα

Πλήρης σειρά συνδεόμενων δραστηριογράφων για 

καταγραφή καθημερινής δραστηριότητας&ύπνου.

Οι πομποί καρδιακής συχνότητας
Polar bluetooth H10
(ή ohr παλμογράφοι)

εκπέμπουν live στο Polar Club app

σε ipad (4ης γενιάς /mini/Air/Pro)

Εγγραφή σε τμήματα και online



Polar Team Pro 

Σύστημα με πομπούς - παλμογράφους 
με ενσωματωμένο GPS και αισθητήρα κίνησης

κι επεξεργασία σε υψηλή συχνότητα  
για μέτρηση εκτεταμένων δεδομένων απόδοσης

Εύρος έως 200 μέτρα εντός οπτικού πεδίου
Απεικόνιση live σε ipad 4ης γενιάς, με Bluetooth

Οργάνωση - διαχείριση – ανάλυση 
ομαδικών κι ατομικών δεδομένων

Βασικά δεδομένα μέτρησης: 

- Καρδιακή συχνότητα (bpm , %max) και ζώνες έντασης

-Ταχύτητα (km/h), Απόσταση (km) & ζώνες ταχύτητας 
- Επιτάχυνση, συχνότητα (rpm), Σπριντ

- Θερμικός χάρτης : οπτική απεικόνιση θέσεων παικτών 
στον αγωνιστικό χώρο σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο

- Προπονητικός όγκος και χρόνος αποκατάστασης



• Καρδιακή συχνότητα με 100% ακρίβεια

• Bluetooth επικοινωνία 
με εφαρμογές και παλμογράφους

• Μνήμη 1 προπόνησης

• Δυνατότητα αναβάθμισης

• Σύνδεση με κάμερα Go Pro Hero

Πομπός καρδιακής συχνότητας 

Polar H10

Για όλους



Lifestyle 
- για την καθημερινότητα

Loop 

Loop2



Lifestyle 
- για την καθημερινότητα

Α300

Α360



Εργονομικός σχεδιασμός

Έγχρωμη οθόνη αφής

Τζάμι τύπου Gorilla 3

Λουράκια σιλικόνης, αεριζόμενα, 
που αλλάζουν ( μαύρο & λευκό )

Αδιάβροχο

Polar M600
Το πρώτο Sport SMART watch

Android wear apps 
για SMART watches 
( >4000 από Google Play )

Φωνητικές εντολές

SMART Notifications :
SMS, emails, apps, κλήσεις

Μουσική (offline & Online playback) 

• Καταγραφή δραστηριότητας 24/7
• Μέτρηση καρδιακής συχνότητας από τον καρπό OHR 
(optical heart rate) οπτικά κανάλια μέτρησης με 6 LED  
• Ταχύτητα & απόσταση: 
GPS  &  Glonass (GLObal NAvigation Satellite System)

• Λειτουργίες Smart coaching για τρέξιμο και fitness

Συμβατό με Android και iOS
Polar Flow ecosystem
(Flow app & υπηρεσία web)

Σύντομα διαθέσιμο



Sport –
για την Άθληση

M400

M200

M450



Pro –
για υψηλές προδιαγραφές

V800

V650



Η παγκόσμια αγορά Smartwatch & προβλέψεις

C O N F I D E N T I A L

• Η παγκόσμια αγορά smartwatch έχει το δυναμικό 
να φτάσει σχεδόν $33 δισεκατομύρια μέχρι το 2020

• Πολλοί νέοι παίκτες - Νέα αγορά που όμως ωριμάζει και εξελίσσεται



C O N F I D E N T I A L



80%
Watch

67%
Alarm

57%
Fitness

48%
Music

42%
Smart Notifications

Used functions in 
a Smartwatch

S o u r c e :  S t a t i s t a



Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

Σας περιμένουμε στον εκθετικό μας χώρο
στο περίπτερο 15 , για να γνωριστούμε 
κι ανταλλάξουμε δημιουργικές απόψεις 


