
From: giosi@hepaoffice.gr <giosi@hepaoffice.gr>  
Sent: Thursday, July 14, 2022 4:38 PM 
To: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ <secretariat@pcci.gr>; ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2 <evep@pcci.gr> 
Cc: 'SV' <vossos@hepaoffice.gr> 
Subject: ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΜ. 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 - HEPA GREECE 
  
  
Σε συνέχεια της συνεργασίας μας, σας προωθώ το υλικό για τον Εθνικό Οργανισμό Εμπορίου Ουγγαρίας όπου 
παρακαλούμε για την αναφορά του στο «ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ» του Αυγούστου 2022. 
Θα θέλαμε να εμφανιστεί στο section ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ , με το παρακάτω κείμενο: 
  
ΟΥΓΓΑΡΙΑ  
  
Ουγγρική εταιρεία φωτισμού που αναπτύσσει Έξυπνες Λύσεις φωτισμού δημόσιων χώρων και Έξυπνα συστήματα 
Διάβασης αναζητά συνεργασίες με Ελληνικές εταιρείες για συμμετοχή σε δημόσια και ιδιωτικά Project Smart City. 
  
  
Σας ευχαριστούμε και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση 
  

Regards 
Iro Giosi 
Marketing & Reporting Officer 
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Ουγγρική εταιρεία φωτισμού που 
αναπτύσσει Έξυπνες Λύσεις φωτισμού 
δημόσιων χώρων και Έξυπνα 
συστήματα Διάβασης Πεζών αναζητά 
συνεργασίες με Ελληνικές εταιρείες για 
συμμετοχή σε δημόσια και ιδιωτικά 
Project Smart City.

HOFEKA

Η εταιρεία HOFEKA είναι ένας Ουγγρικός κατασκευαστής στύλων, βραχιόνων και ειδών φωτισμού
δρόμου. Ιδρύθηκε το 1888 και έχει κερδίσει ευρεία αναγνώριση και δημοτικότητα στην Ουγγαρία,
την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Οι λύσεις Smart City της εταιρείας HOFEKA συμβάλλουν
σημαντικά στην σύγχρονη και οικονομικά αποδοτική λειτουργία των δήμων. Περιλαμβάνουν έξυπνο
φωτισμό δρόμου, συστήματα υποβοήθησης στάθμευσης, έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων,
φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών ποδηλάτων και άλλων συσκευών, αισθητήρες
περιβάλλοντος, ασύρματο διαδίκτυο και ενσωματωμένα συστήματα επιτήρησης.

Έξυπνος Φωτισμός δρόμου- Έξυπνος στύλος

Προσφέρει λύσεις σε όλες τις εφαρμογές φωτισμού δρόμου με στόχο
τον εκσυγχρονισμό αλλά και την υλοποίηση νέων δικτύων
οδοφωτισμού. Με το ειδικά σχεδιασμένο «έξυπνο στύλο»
εξοικονομείται μεγάλη ποσότητα ενέργειας ενώ παράλληλα
λειτουργεί και σαν σταθμός φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ο
ενσωματωμένος δρομολογητής Wi-Fi παρέχει συνεχείς ευκαιρίες
επικοινωνίας και συνεχή ροή πληροφοριών που επιτρέπει τη χρήση
του Διαδικτύου για αρκετές εκατοντάδες χρήστες σε ακτίνα 200
μέτρων. Επιπλέον, βελτιώνει σημαντικά την ασφάλεια των δρόμων,
καθώς είναι εξοπλισμένο με κουμπί κλήσης έκτακτης ανάγκης και
κάμερα παρακολούθησης. Χάρη στη σπονδυλωτή κατασκευή του, ο
έξυπνος στύλος μπορεί να προσαρμοστεί και το πεδίο των
λειτουργιών του μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω.

Το σύστημα διάβασης πεζών Zebra Smart City αποτελείται από
φωτιστικά σώματα και οπτική σήμανση για διαβάσεις πεζών. Το
Smart Zebra BOARD τοποθετείται εκ των υστέρων στον υπάρχοντα
στύλο και ή ως βραχίονας. Έχει μοναδικό σχεδιασμό και είναι μια
εύκολη και πρακτική λύση. Το Smart Zebra BOX περιλαμβάνει
φωτιζόμενες λωρίδες LED που αναβοσβήνουν με το πάτημα του
κουμπιού. Έχει ασύρματη επικοινωνία και προσφέρουν δεδομένα σε
πραγματικό χρόνο.

Έξυπνο σύστημα Διάβασης πεζών

https://hofeka.hu/en/
https://www.hepaoffice.gr/matchmaking/business-listing/smart-cities/hofeka-smart-pole/
https://www.hepaoffice.gr/matchmaking/business-listing/smart-cities/hofeka-zebra-smart-city-pedestrian-crossing-system/
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