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Α ντιπρόσωποι της εταιρείας SIEMENS 
από όλο τον κόσμο - ανάμεσά τους 
και ο οικονομικός διευθυντής της 

ελληνικής αποκλειστικής αντιπροσωπείας 
SIEMENS, κύριος Δημήτριος Στάμος - συγκε-
ντρώθηκαν από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου 
2009 στη Νυρεμβέργη στο 54ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο Ακουστικών Βαρηκοΐας, με σκοπό 
να ενημερωθούν για όλες τις καινοτομίες 
στα προϊόντα SIEMENS. 

Ο Dr. Kachler, Διευθυντής Marketing, εξή-
γησε ότι η SIEMENS είναι η πρώτη εταιρεία 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ που κατάφερε να προσφέρει 
το 2007 στους ανθρώπους με μεγάλη βαρη-
κοΐα ένα ισχυρό, ψηφιακό ενδωτιαίο ακου-
στικό με την ονομασία NITRO, το οποίο εί-
χε μεγάλη απήχηση και στην Ελλάδα. Τώρα 
έρχεται να προστεθεί στη σειρά NITRO και 
ένα ισχυρότατο οπισθωτιαίο ακουστικό, το 
οποίο απευθύνεται ειδικά στα βαρήκοα παι-
διά και έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με 
όλα τα ψηφιακά συστήματα της SIEMENS 
για τη βέλτιστη παρακολούθηση των σχολι-

κών δραστηριοτήτων και όχι μόνο. 
Στο 54ο Παγκόσμιο Συνέδριο λειτούργησε 

και έκθεση με 100 συμμετέχουσες εταιρείες 
από το χώρο των ακουστικών βαρηκοΐας και 
των διαφόρων βοηθημάτων τους. Το περί-
πτερο της SIEMENS δέσποζε στο χώρο και 
έσφυζε διαρκώς από αντιπρόσωπους, αλλά 
και από κοινό που έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον για τα νέα προϊόντα, τα οποία μπορού-
σε κανείς να δει από κοντά. Η επίδειξη των 
νέων Nitro απέσπασε τις καλύτερες κριτικές, 
ακόμα και από το πιο δύσκολο κοινό, δηλα-
δή το κοινό που αποτελείτο από μία ολόκλη-
ρη τάξη βαρήκοων παιδιών, τα οποία ήταν 
προσκεκλημένα με αφορμή αυτό το ιδιαί-
τερο γεγονός. Η ίδια επίδειξη θα λάβει χώ-
ρα και στις 5 Δεκεμβρίου στην ετήσια 10η 
Ακαδημία της SIEMENS στην Ελλάδα.

Ο κύριος Στάμος δήλωσε απολύτως ικα-
νοποιημένος από τα νέα ακουστικά και τις 
δυνατότητές τους, καθώς και ενθουσιασμέ-
νος με το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά 
η SIEMENS, μέσω της εταιρείας ΣΤΑΜΟΥ, 

αποκλειστικής αντιπροσωπείας της εταιρεί-
ας στην Ελλάδα, θα μπορέσει να δώσει συ-
νολικές λύσεις σε ένα τόσο καίριο κομμάτι 
της αγοράς, όπως είναι αυτό των βαρήκο-
ων παιδιών. 

54ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Ακουστικών Βαρηκοΐας

Εικόνα 1. Ο κ. Bernd Wagner (Διευθυντής 
Εξαγωγών Siemens Audiologische Technik), ο κ. 
Kai Schloemer (Διευθύνων Σύμβουλος Siemens 
Νορβηγίας) με τη συνεργάτιδά του και ο κ. 
Δημήτρης Στάμος (Οικονομικός Διευθυντής της 
εταιρείας Siemens-Στάμου).


