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Περιεχόμενα

Όραμα

Προϊόντα

Καταστήματα PLAY

Υποστήριξη δικτύου
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Προϊόντα



Τα προϊόντα μας

Τα καταστήματά μας προσφέρουν
μία μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών από τους μεγαλύτερους

και πιο αξιόπιστους παρόχους στον κόσμο!

Οι επιλεγμένοι προμηθευτές
μας δίνουν:

Εμπειρία και γνώση από διαφορετικές αγορές

Μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας

Μεγάλη ποικιλία και εύρος παιχνιδιών

Αξιοπιστία και αναγνώριση από τους παίκτες



Τα προϊόντα μας

50+ παιχνίδια είναι ήδη διαθέσιμα
και ο αριθμός συνεχώς αυξάνεται!

Τα παιχνίδια μας είναι σχεδιασμένα:

Με απλά και ωραία γραφικά

Να είναι ελκυστικά σε όλα τα είδη των παικτών

Είτε με πολλές και συνεχείς νίκες,
είτε με λιγότερες αλλά μεγάλες

Με ποικιλία θεματολογίας: Αρχαία Αίγυπτος, Ελληνική Μυθολογία, 
Φαντασία και πολλά άλλα



Τεχνολογία – Ένα παγκοσμίου κλάσης κεντρικό σύστημα



Καταστήματα PLAY



Τα Καταστήματα Μας
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Εξωτερική Όψη: Ειδικά σχεδιασμένες όψεις που παραπέμπουν σε έναν πλήρως ασφαλή και 
απενοχοποιημένο προορισμό διασκέδασης, όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να απολαύσει την κάθε στιγμή.

Reception: Με φιλικό design, ειδικά σχεδιασμένο φωτισμό και χώρο ώστε να υποδέχεται τους πελάτες, η 
reception αναδεικνύει την ατμόσφαιρα του καταστήματος: Παιχνίδι & Διασκέδαση.

Lounge: Με φιλικούς χρωματισμούς στα έπιπλα και εξειδικευμένο φωτισμό που ηρεμεί και ξεκουράζει το 
μάτι, η περιοχή αυτή αποτελεί ένα χώρο αναμονής & ξεκούρασης για τους παίχτες 

Gaming Area: Ειδικός σχεδιασμός αποκλειστικά για τα καταστήματα PLAY, με design που έχει προκύψει 

μετά από έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδανικά για να ολοκληρώνουν την εμπειρία διασκέδασης. 



Υποστήριξη δικτύου



Υποστήριξη Δικτύου

Ομάδα Πωλήσεων
&

Merchandising

• Συνεχής 
επικοινωνία με τον 
υπεύθυνο 
πωλήσεων για όλα 
τα θέματα

• Παροχή συμβουλών 
για μεγιστοποίηση 
της απόδοσης 
καταστήματος

• Συχνές επισκέψεις 
εξειδικευμένης 
ομάδας 
Merchandising

• On the job training 
για τις πρώτες 
μέρες λειτουργίας

• Συνεχής εκπαίδευση 
και ενημέρωση για 
τεχνολογικές 
εξελίξεις

• Παροχή συμβουλών 
για: 

 Εξυπηρέτηση πελατών

 Χειρισμό αντιρρήσεων

 Διαχείριση παραπόνων

 Καλές πρακτικές με 
βάση την εμπειρία 
ανάλογων δικτύων σε 
παγκόσμιο επίπεδο

Εκπαίδευση
Επιπλέον

Υπηρεσίες*
Reporting

• Ασφαλιστική 
Κάλυψη

• Παροχή Λογιστικών 
Υπηρεσιών

• Τιμολόγια ρεύματος 
μέσω ΗΡΩΝ

• Τιμολόγια 
τηλεπικοινωνίων 
ΟΤΕ

• Επιπλέον Υπηρεσίες 
Ασφαλείας

• Απόδοση Πωλήσεων 
Καταστήματος σε 
καθημερινή βάση

• Πλήρη Εικόνα του 
Ταμείου

• Η Πύλη Επικοινωνίας 
μεταξύ ΟΠΑΠ και 
συνεργατών

• Σημαντικά 
Νέα/Ανακοινώσεις

• Πληροφοριακό 
Υλικό/Φόρμες

• Διαδικασία Άμεσης 
Επικοινωνίας

*Σε προνομιακές τιμές 
μέσω κεντρικών 
συμφωνιών



Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας

Εξωτερική εμφάνιση καταστήματος
Η επικοινωνία στο σημείο εξωτερικά είναι πολύ σημαντική για να αποκτήσει το κατάστημα 
αναγνωρισιμότητα.

Προσωπικό
Η σωστή συμπεριφορά και η εμφάνιση του προσωπικού, καθώς και η εξωστρέφειά του είναι πολύ 
σημαντικά στοιχεία για τη σωστή εμπειρία του πελάτη και δημιουργεί συνθήκες πιστότητας.

Παροχές/Service
Απαραίτητο για τη δημιουργία μιας ευχάριστης και φιλόξενης ατμόσφαιρας στο κατάστημα.
Πρέπει να υπάρχουν πάντοτε διαθέσιμα κεράσματα ώστε να προσφέρονται στους πελάτες.

Events στα καταστήματα
Διοργάνωση ειδικών ενεργειών ή μικρών events, που θα δημιουργήσουν
προστιθέμενη αξία στο κατάστημα



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!


