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Στις 12, 13 και 14 Οκτωβρίου πραγ-
ματοποιήθηκε για μιά ακόμα χρο-
νιά η Παγκόσμια Εκθεση-Συνέδριο 

Ακουστικών Βαρηκοΐας στη Γερμανία και 
συγκεκριμένα στο Αννόβερο.

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας μας, κ. 
Ανδριανή Στάμου και κ. Πάρις Κώνστας ή-
ταν όπως πάντα παρόντες και παρακολού-
θησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις τεχνολογι-
κές εξελίξεις οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά 
τη διάρκεια του Συνεδρίου από τη Siemens 
Audiologische Technik. 

Το περίπτερο της Siemens ήταν ασφυκτι-
κά γεμάτο από επισκέπτες οι οποίοι αξίζει να 
σημειωθεί ότι δεν ήταν μόνο αντιπρόσωποι 
της ίδιας εταιρείας από όλο τον κόσμο αλ-
λά και από ανταγωνιστικές εταιρείες. Αυτό ο-
φείλεται στο γεγονός ότι και πάλι η Siemens 
ως πρωτοπόρος παρουσίασε τα πιό ενδια-
φέροντα και μοναδικά ακουστικά συστήμα-

τα τα οποία ενθουσίασαν τους παρευρισκό-
μενους. Φυσικά ένα τέτοιο ιδιαίτερο γεγονός 
δεν θα μπορούσε παρά να λήξει με ένα λα-
μπερό εορταστικό δείπνο το οποίο παρέθε-
σε η Siemens Audiologische Technik για τους 
τετρακόσιους πενήντα καλεσμένους αντιπρο-
σώπους της. 

Κατά τη διάρκεια του δείπνου αυτού εκφρά-
σθηκε επανειλημμένως από τους αντιπροσώ-

πους της εταιρείας στην Ελλάδα, κ. Στάμου 
και κ. Κώνστα, η βεβαιότητα ότι ακόμα και 
σε αβέβαιους οικονομικά καιρούς όπως αυ-
τούς που διανύουμε τώρα, μία εταιρεία σαν 
τη Siemens θα συνεχίσει να προσφέρει ασφά-
λεια και σιγουριά για το μέλλον έχοντας εξα-
σφαλίσει τη τεχνολογική ανωτερότητα αλλά 
και την μοναδικά ανθρώπινη εξυπηρέτηση 
προς τους συνεργάτες της!

Παγκόσμια Εκθεση-
Συνέδριο Ακουστικών Βαρηκοΐας

Eικόνα 1. Η κ. Ανδριανή 
Στάμου με το Γενικό Διευθυντή 
της Siemens Audiologische 
Technik, Dr. Roger Radke.

Eικόνα 2. Διακρίνονται από αριστερά η κ. Λίνα 
Ταρασούδη, ο κ. Thomas Mettang, Διευθυντής 
Εξαγωγών, ο κ. Bernd Wagner, Διευθυντής 
Marketing της Siemens Audiologische Technik, η 
κ. Ανδριανή Στάμου και ο κ. Πάρις Κώνστας.

Eικόνα 3. Μία άποψη του ασφυκτικά γεμάτου 
περιπτέρου της Siemens.


