
Γ ια εμάς τους τεχνικούς του RF, το νέο κατάστημα της MSS
Electronics δεν είναι και τόσο …νέο! Με τους ανθρώπους
που το στηρίζουν να είναι χρόνια στον επαγγελματικό τη-

λεοπτικό χώρο, η παρουσία του καταστήματος έρχεται πολύ φυ-
σικά, σαν να ήταν εκεί από παλιά. Μέσα στο δίωρο που περάσαμε
στο μαγαζί για τις ανάγκες αυτού του άρθρου, πέρασαν ούτε ένας,
ούτε δύο, αλλά πολλοί περισσότεροι γνωστοί συνάδελφοι και με
τις συζητήσεις να διαδέχονται η μια την άλλη, νιώσαμε σαν να βρι-
σκόμασταν κάπου πολύ γνώριμα.  
Η MSS Electronics (Μακατουνάκης ΕΠΕ) είναι μια εταιρεία με με-
γάλη ιστορία στο χώρο των ηλεκτρονικών και ιδιαίτερα σε ότι
αφορά την τηλεόραση και τη λήψη. Μετά από την επιτυχή 

δραστηριοποίησή της στο χώρο της Κρήτης και αφού εδραιώθηκε
με μια πολύ οργανωμένη υποδομή σε εκτεταμένες ιδιόκτητες εγ-
καταστάσεις, αποφάσισε να επεκτείνει την εμπορική της δραστη-
ριότητα με ένα νέο κατάστημα στην Αθήνα. Υπεύθυνος της MSS
Electronics στην Αθήνα είναι ο Βασίλης Γεωργακόπουλος, ένας άν-
θρωπος με πολυετή εμπειρία στο χώρο.

Τοποθεσία και εγκαταστάσεις
Η επιλογή της τοποθεσίας του νέου καταστήματος δίνει εύκολη
πρόσβαση από πολλούς κεντρικούς δρόμους. Η διεύθυνση είναι
στη λεωφόρο Συγγρού, στον αριθμό 229, στην άνοδο, λίγο πιο
πάνω από το ξενοδοχείο Metropolitan. Εκεί είναι που συναντάμε
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Πλέον, στην ανάβαση της λεωφόρου Συγγρού φι-
γουράρει μια τεράστια κεραία FLASHD της IKUSI! Η
γιγαντοαφίσα δηλώνει το νέο κατάστημα της MSS
Electronics στην Αθήνα και όχι μόνο… Με την πα-
ρουσία του νέου αυτού χώρου ενισχύεται ο επαγ-
γελματισμός στον παραγκωνισμένο, τελευταία,
κόσμο του RF, αφού το κατάστημα είναι καθαρά
προσανατολισμένο προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Νέο κατάστημα MSS Electronics
Από την Κρήτη στην Αθήνα



τη γιγαντοαφίσα της κεραίας FLASHD. Οι εγκαταστάσεις είναι
πολύ άνετες, παρέχοντας στάθμευση ακριβώς έξω από το μαγαζί.
Ο εσωτερικός χώρος είναι σύγχρονα σχεδιασμένος, ευρύχωρος,
με τα προϊόντα απλωμένα και με demo συστήματα στημένα προς
επίδειξη του εξοπλισμού. 

Μάτια μόνο στο τηλεοπτικό RF…
Πέρα όμως από τις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις, η ουσία του κα-
ταστήματος κρύβεται στον ξεκάθαρο προσανατολισμό του. Αφιε-
ρωμένο στον επαγγελματικό τηλεοπτικό εξοπλισμό,
αντιπροσωπεύει τις εταιρίες IKUSI, PROMAX και ABOVIO NEON,
καλύπτοντας όλο το τεχνικό φάσμα, από μια απλή κεντρική εγ-
κατάσταση, έως ένα σύγχρονο ψηφιακό αναμεταδότη. 
Από την άλλη φιλοξενεί την εταιρεία EDISION, διαθέτοντας πλήρη
γκάμα επίγειων και δορυφορικών ψηφιακών δεκτών. Παραμέ-
νοντας στον επαγγελματικό προσανατολισμό, διαθέτει μεγάλη
σειρά ικριωμάτων όλων των μεγεθών, εισαγωγής της MSS Elec-
tronics. Έχοντας βαθιές ρίζες στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις,
στα stand του καταστήματος συναντάμε τηλεοράσεις Hotel TV
της Samsung. Έτσι, καλύπτει πλήρως ότι έχει να κάνει με τηλεο-
πτικό εξοπλισμό n
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Μεγάλος, σύγχρονα σχεδιασμένος εσωτερικός χώρος.

info
MSS Electronics
Κεντρικό: Α. Εμπειρίκου 7, 713 13 Ηράκλειο Κρήτης, 
τηλ.: 2810-256210, fax: 2810-319629, 
e-mail: info@msselectronics.gr, site: www.msselectronics.gr, 
Υποκατάστημα Αθηνών: Συγγρού 229, τηλ.: 210-9373008, 
fax: 210-9373009, e-mail: athens@msselectronics.gr

Υπεύθυνος του καταστήματος είναι ο κος Βασίλης Γεωργακόπουλος. 

Ο επαγγελματικός εξοπλισμός TV έχει την τιμητική του.

Επίγειοι και δορυφορικοί δέκτες Edision για οικιακές λήψεις. Ικριώματα και ξενοδοχειακές τηλεοράσεις Samsung. 


