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Η Bosch Ελλάδας, ως αναγνώριση της καλής και
συνεχώς

εξελισσόμενης

συνεργασίας

της

με

τα

συνεργεία του δικτύου Bosch Service, επιβράβευσε τους
συνεργάτες της που διακρίθηκαν για τις παραγωγικές
τους επιδόσεις, τη διαχρονική τους σχέση με την εταιρία,
την ποιότητα των υπηρεσιών τους και το τεχνικό τους
επίπεδο, διοργανώνοντας γι’ αυτούς ένα ταξίδι, στη
γενέτειρα

της

μαμάς

εταιρείας

στη

Στουτγάρδη.
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Η Bosch Ελλάδας επιβραβεύει τα
συνεργεία του δικτύου Bosch Service

Τα 10 στο σύνολο συνεργεία του δικτύου που
βραβεύτηκαν, 7 Bosch Car Service και 3 Bosch Diesel,
είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το σπίτι του ιδρυτή
της εταιρείας Robert Bosch, να δοκιμάσουν αυτοκίνητα
στη πίστα δοκιμών του Boxberg αλλά και να ξεναγηθούν
στο μουσείο της Mercedes και στο ιστορικό κέντρο της
πόλης.
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Μπαταρίες ProCORE18V 4.0Ah, 8.0Ah
και 12.0Ah για μέγιστη ισχύ

Eπίσης χάρη στο ευέλικτο σύστημα ισχύος, όλες οι
μπαταρίες ProCore 18V μπορούν να χρησιμοποιηθούν
τόσο στα νέα όσο και στα υπάρχοντα εργαλεία στην

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες είναι

κατηγορία των 18V.

καταστροφικές για τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και
ότι οι τεχνίτες χρειάζονται μέγιστη ισχύ και απόδοση για
την εκτέλεση μιας εργασίας, η Bosch παρουσιάζει τη νέα
σειρά

μπαταριών

ProCORE

18V.

Χάρη

Bosch Partner Program νέες υπηρεσίες

στην

επαναστατική τεχνολογία COOLPACK 2.0, οι μπαταρίες

Η Bosch Eλλάδας, στην προσπάθειά της να ενισχύσει
ProCORE18V απομακρύνουν τη θερμότητα γρήγορα
και αποτελεσματικά στην εξωτερική επιφάνεια και έτσι
ενώ το εξωτερικό περίβλημα θερμαίνεται ο
εσωτερικος πυρήνας της μπαταρίας παραμένει κρύος.
Με αυτόν τον τρόπο, η αυτονομία και η διάρκεια
ζωής της μπαταρίας υπερδιπλασιάζονται !

περαιτέρω το πρόγραμμα πιστότητας Partner Program
που απευθύνεται στους επαγγελματίες της αγοράς
θέρμανσης, διευρύνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της
προσθέτοντας νέες αξίες.
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Bosch φιλοξένησε
στις

εγκαταστάσεις

της

στο

Κορωπί,

τους

διακεκριμένους συνεργάτες του Bosch Partner Program,
προσφέροντας, σε συνέχεια του πρώτου σεμιναρίου με
θέμα

“Sales

Techniques

&

Negotiations”,

ένα

εξειδικευμένο σεμινάριο με θέμα “Online Marketing &
Social Media”. Πέρα από τα σεμινάρια που γίνονται σε
τακτικά χρονικά διαστήματα για την παρουσίαση νέων
προϊόντων

και

την

τεχνική

εκπαίδευση

των

εγκαταστατών θέρμανσης, η Bosch αυτή τη φορά
εστίασε σε ένα σεμινάριο για δεξιότητες πέρα από το
αμιγώς τεχνικό σκέλος. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ενισχύει
Η σειρά ProCore 18V αποτελείται από τρεις τύπους

την παρουσία των συνεργατών της και την προβολή

μπαταριών, την Compact 4.0 Ah, την Performance 8.0

τους στα social media, στηρίζοντας παράλληλα την

Ah και την Endurance 12.0 Ah, ανάλογα με το μέγεθος

αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

και το χρόνο λειτουργίας που επιθυμεί ο χρήστης.

Το σεμινάριο είχε μεγάλη απήχηση και οι συμμετέχοντες
αναγνώρισαν

την

αναγκαιότητα

για

τέτοιες
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πρωτοβουλίες, ανιχνεύοντας τις νέες τάσεις στην αγορά

υψηλή πιστότητα ψηφιακού ήχου, η δυνατότητα

και αντιλαμβανόμενοι τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη των

ασύρματης λειτουργίας κλπ.

επιχειρήσεών τους.

To βραβείο “European most prestigious
conference project” πάει σε ελληνικά
χέρια

Νέο project για την Bosch η επέκταση
του μετρό στο Eλσίνκι

Η επέκταση του μετρό στο Ελσίνκι ήταν ένα project, το
οποίο διεκπεραιώθηκε επιτυχώς από το τμήμα Building
Σε μια ειδική εκδήλωση που πραγματοποίησε το τμήμα

Technology της Bosch, με την εγκατάσταση του

Ενέργειας και Τεχνολογίας κτιρίων του Ομίλου Βοsch, o

ψηφιακού συστήματος δημόσιων ανακοινώσεων και

συνεργάτης της Bosch Ελλάδας "Simon Technologies"

φωνητικού συναγερμού εκκένωσης “Praesideo”. Το

τιμήθηκε με το βραβείο του σημαντικότερου έργου σε

συγκεκριμένο σύστημα, έχοντας εγκατασταθεί σε πάνω

πανευρωπαϊκο επίπεδο, για την εγκατάσταση του

από 20.000 έργα σε όλο το κόσμο, αποτελούσε την

συνεδριακού

συστήματος

Dicentis

στην

Ελληνική

Βουλή. H διάκριση αυτή δεν προέκυψε τυχαία καθώς η
Bosch αποτελεί για παραπάνω από 30 χρόνια τον
σημαντικότερο παραγωγό συνεδριακών συστημάτων
και σημείο αναφοράς της παγκόσμιας αγοράς, ενώ η
“Simon Technologies”

ως επίσημος συνεργάτης,

παρακολουθεί και εφαρμόζει αυτές τις τεχνολογίες για
πάνω από 23 έτη, διαθέτοντας πάνω από 21.000
εγκατεστημένες συνεδριακές θέσεις στην Ελλάδα.

ιδανική λύση. Συν τοις άλλοις είχε ήδη χρησιμοποιηθεί
και δοκιμαστεί σε όλους τους υφιστάμενους σταθμούς
του μετρό του Ελσίνκι. Κατά την εγκατάσταση του
“Praesideo”, o συνεργάτης της Bosch αντιμετώπισε
τρεις προκλήσεις: Α)Ακουστικές διαφοροποιήσεις σε
κάθε σταθμό. Κάθε νέος σταθμός του Länsimetro
διαθέτει το δικό του μοναδικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
και εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει εντελώς
διαφορετική ακουστική σε κάθε χώρο. Β)Τοπολογία
αποκεντρωμένου δικτύου. Το προσωπικό του μετρό

Ειδικότερα, η νέα γενιά συνεδριακών συστημάτων

πρέπει να ελέγχει τις αναγγελίες στις οκτώ στάσεις του

DICENTIS είναι πραγματικά τελευταίας τεχνολογίας,

μετρό ξεχωριστά. Γ)Ενοποίηση με τα υφιστάμενα

καθώς διαθέτει μεγάλη ποικιλία συσκευών ανοιχτής

συστήματα. Τα νέα μεγαφωνικά συστήματα έπρεπε να

επικοινωνίας με μοναδικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά

διασυνδεθούν με άλλα συστήματα ασφαλείας τρίτων

όπως η ανοιχτή χρήση λογισμικού android, η πλήρως

κατασκευαστών, όπως της Πυρανίχνευσης και της

επιτηρούμενη redundant λειτουργία των συσκευών, η

Βιντεοεπιτήρησης.
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στην προσχολική εκπαίδευση μέσα από το παιχνίδι που
δεν ελέγχεται από τους ενήλικες, αλλά αναδύεται
ελεύθερα μέσα από τις επιθυμίες και τις ανάγκες των
ίδιων των παιδιών.
Το 3ήμερο συνέδριο χωρίστηκε σε ενότητες, με την
πραγματοποίηση ομιλιών τις πρώτες 2 ημέρες, ενώ η
τρίτη ημέρα είχε περισσότερο τα χαρακτηριστικά ενός
φεστιβάλ, καθώς ήταν ανοικτή στο ευρύτερο κοινό,
Ωστόσο με την ποιότητα του ήχου, τον απομακρυσμένο
έλεγχο και την ενοποίηση διάφορών συστημάτων
ασφαλείας ως κύριες παραμέτρους, οι προκλήσεις
αντιμετωπίστηκαν. Η παραπάνω λύση μπορεί να
παρουσιαστεί και να εφαρμοστεί σε νέα έργα του
σιδηροδρομικού δικτύου και στην Ελλάδα.

δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να συμμετάσχουν σε
δράσεις και play workshops και να απολαύσουν
διαδραστικό παιχνίδι.
Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε και ένα Bosch DIY
workshop, στο οποίο συμμετείχαν κυρίως εκπαιδευτικοί
(Έλληνες και ξένοι), οι οποίοι κλήθηκαν με τη βοήθεια
του Ηλία Καραντωνίου να μάθουν πως φτιάχνεται με
ασφάλεια και με τη χρήση των σωστών εργαλείων ένας

H Bosch στηρίζει το πρώτο διεθνές
συνέδριο “Play on Early Education

υδραυλικός γερανός!

H Bosch Eλλάδας στήριξε το “Play on Early Education”,
το πρώτο πολυδιαδραστικό διεθνές συνέδριο, με θέμα
την σημασία και το ρόλο του παιχνιδιού στην
προσχολική

ηλικία.

Ομιλητές

παγκοσμίου

φήμης

βρέθηκαν για πρώτη φορά κάτω από την ίδια στέγη και
παρουσίασαν την δική τους προοδευτική προσέγγιση
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Δείτε το καινούργιο video της
καμπάνιας #LikeABosch
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