


Η MAESTRO χαρακτηρίζεται ως hi-end εταιρία υπηρεσιών στην 
ποιοτική μουσική επένδυση επαγγελματικών χώρων και εκδηλώσεων.  
Δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2008 από τον Αλέξανδρο 
Παλαμάρα και τον Πάνο Λεκόπουλο, όταν έκλεισε τον κύκλο της, 
η από δεκαπενταετίας εταιρία, MUSICO.
Οι ιδρυτές της MAESTRO με εικοσαετή πείρα στη μουσική 
επένδυση εκδηλώσεων (d.js) και δωδεκαετή πείρα στην παροχή 
μουσικής επένδυσης επαγγελματικών χώρων, εξασφαλίζουν στους 
πελάτες τους την άριστη επιμέλεια και τη δημιουργία χαρακτήρα του 
μουσικού τους προγράμματος.
Τα παραπάνω, πραγματοποιούνται με το λογισμικό αναπαραγωγής 
μουσικής και εικόνας, MAESTRO IN-STORE. Ένα μουσικό 
και βίντεο player λογισμικό, ειδικά κατασκευασμένο για μουσική 
επένδυση και αναπαραγωγή βίντεο σε επαγγελματικούς χώρους,
το οποίο δημιουργεί ένα ιδανικό και ποιοτικό περιβάλλον, αναδεικνύει 
την προσωπικότητα και το στυλ του χώρου σας και βοηθά στην 
προώθηση των πωλήσεων μέσω της μουσικής, του βίντεο και των 
μηνυμάτων.
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Η ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως η επιμέλεια
της μουσικής, σε επαγγελματίες και έμπειρους συνεργάτες,
είναι βασικό πλεονέκτημα μίας επιτυχημένης επιχείρησης.

Αφήστε το πάνω μας. Δε χρειάζεται να γίνετε εσείς μουσικός 
επιμελητής. Δε χρειάζεται να μάθετε να λειτουργείτε πολύπλοκα 
προγράμματα υπολογιστών. Τώρα, μπορείτε να ασχοληθείτε
με τους πελάτες σας και να απολαμβάνετε μαζί την καλύτερη 
μουσική, την οποία θα έχουμε επιμεληθεί εμείς, για εσάς.

Η ποιοτική μουσική επιμέλεια σε συνδυασμό με το υπόλοιπο 
περιβάλλον (διακόσμηση, φωτισμός), μπορεί να συμβάλλει
στην καλή διάθεση των επισκεπτών σας και να κάνει ακόμα
πιο ευχάριστη την παραμονή τους στο χώρο σας. 

Το προσωπικό λειτουργεί καλύτερα σε μία ευχάριστη μουσική 
ατμόσφαιρα, βελτιώνοντας την επικοινωνία, τη συνεργασία
και την παραγωγικότητά του.

Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει η MAESTRO στους πελάτες 
της, είναι 100% νόμιμες και διαπιστευμένες από τους αρμόδιους 
οργανισμούς πνευματικών, εκδοτικών και μηχανικών δικαιωμάτων 
στην Ελλάδα, Α.Ε.Π.Ι. και GRAMMO.

Maestro
Κάθε επιχείρηση
θέλει τον Maestro της!

Διασφάλιση νομιμότητας



Επιμέλεια και παραγωγή μουσικών προγραμμάτων.

Προσωπικός σχεδιασμός και δημιουργία ταυτότητας
του μουσικού προγράμματος, (από τους Αλέξανδρο Παλαμάρα, 
Πάνο Λεκόπουλο) στα μέτρα και τις ιδιαιτερότητες των εκάστοτε 
χώρων του πελάτη. Τίποτα δεν είναι «κονσέρβα» και οι μουσικές 
βιβλιοθήκες των πελατών δεν είναι κοινές.

Επιλογή από 22.000 μουσικά κομμάτια, χωρισμένα σε 97 είδη 
μουσικής, ελληνικά και ξένα, αυστηρά επιλεγμένα.

Εκτός από όλες τις τελευταίες και τις κλασικές επιτυχίες, έχουμε 
εξειδίκευση σε είδη μουσικής, όπως τα ethnic, jazz, latin jazz, 
soul, funky, blues, opera, classical, italian mandolin, french, 
κ.ά.

Διαρκείς ανανεώσεις της μουσικής σας βιβλιοθήκης, για να είστε 
πάντα ενημερωμένοι.

Maestro Ιn-Store
Ανταγωνιστικά 
χαρακτηριστικά και 
τεχνολογικά προγράμματα



Ισοσταθμισμένες (normalized) εντάσεις σε όλη την ψηφιακή 
δισκοθήκη μας, έτσι ώστε να υπάρχει μια ενιαία ένταση κατά την ώρα 
της αναπαραγωγής.

Non-stop αναπαραγωγή μουσικής, χωρίς κενά ανάμεσα στα 
τραγούδια.  

Ποιότητα ήχου CD σε όλη τη μουσική βιβλιοθήκη.

Λογισμικό βασισμένο σε αξιόπιστο και σταθερό λειτουργικό Linux, 
χωρίς κόστος αγοράς δικαιωμάτων και διατήρησης (Windows).

Δωρεάν αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν υπάρχουν.

Επαναστατικό σύστημα RANOS, το οποίο φροντίζει να αναπαράγει 
τα τραγούδια με random σειρά, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνα 
που έχουν ακουστεί λιγότερο.

Υποστήριξη 4 καναλιών μουσικών προγραμμάτων για ταυτόχρονη 
αναπαραγωγή σε 4 διαφορετικούς χώρους, από μία μόνο συσκευή 
MAESTRO IN-STORE! 

Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας του λογισμικού και ως video 
player (DIGITAL SIGNAGE) με 500 μουσικά video clips, fash-
ion TV, eurosport, νέα, ντοκιμαντέρ και φυσικά, τα δικά σας video 
διαφημιστικά.

Maestro Ιn-Store
Λειτουργείες του 
προγράμματος



Δυναμική και ανθρώπινη και μετά την πώληση.

Άμεση αντικατάσταση του υπολογιστή και αποκατάσταση του 
λογισμικού, σε περίπτωση βλάβης, σε 12-18 ώρες στην Αττική
και σε 24-48 ώρες στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Η εγκατάσταση του υπολογιστή είναι εύκολη και γρήγορη.

Τηλεφωνική υποστήριξη κατά τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησής 
σας.

Ο υπολογιστής αναπαραγωγής μπορεί να συνδεθεί διαδικτυακά
με την έδρα μας, έτσι ώστε να μπορούμε να τον διαχειριζόμαστε
εξ’ αποστάσεως. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούμε να  
ανανεώνουμε τη μουσική βιβλιοθήκη, τις διαφημίσεις και γενικά
να κάνουμε τον έλεγχο καλής λειτουργίας, μειώνοντας έτσι το 
κόστος.

Δυνατότητα πώλησης υπολογιστή για την εγκατάσταση του
MAESTRO IN-STORE, ή εγκατάστασή του σε δικό σας υπολογιστή.

Maestro Ιn-Store
Υποστήριξη



Η υπηρεσία MAESTRO IN-STORE, είναι ο δικός σας ραδιοφωνικός 
και τηλεοπτικός  σταθμός. Με την ενσωμάτωση διαφημιστικών 
μηνυμάτων και ανακοινώσεων, μπορείτε να ενδυναμώσετε τις 
πωλήσεις, να προωθήσετε και να παρουσιάσετε τις υπηρεσίες σας
ή/και τις εκδηλώσεις σας.

Επίσης, μπορείτε να αντλήσετε έσοδα, διαθέτοντας διαφημιστικό 
χρόνο στους προμηθευτές σας.

Ενσωμάτωση των δικών σας διαφημίσεων ή και των προμηθευτών 
σας στο πρόγραμμα, τις ημέρες και τις ώρες που θέλετε.

Έχουμε δημιουργήσει ευέλικτα πακέτα και εκδόσεις για να διαλέξετε 
και να πληρώσετε την υπηρεσία που πραγματικά χρειάζεστε.
Στη διάθεσή σας ο τιμοκατάλογός μας.

Maestro Ιn-Store
Εργαλείο πωλήσεων
και Brand Loyalty

Εκδόσεις του
MAESTRO IN-STORE



Maestro
Καθετοποιημένες
υπηρεσίες ψυχαγωγίας

Asus
Benq
Crest Audio
Crown
Epson
Hp
Jbl
Lg
Martin
Numark 
Peavey
Pioneer
Proel
Sennheiser
Shure
Vestax

Η εδραίωση της MAESTRO στο χώρο των υπηρεσιών της μουσικής, 
μας επιτρέπει να καλύψουμε με ευθύνη και αδιαπραγμάτευτη 
ποιότητα τις συνολικές ανάγκες των συνεργατών-πελατών μας.

Μελέτη, Εγκατάσταση, Συντήρηση, Πωλήσεις, Ενοικιάσεις: 
Ηχητικών συστημάτων, οθονών, προβολικών συστημάτων,
εφέ-φωτορυθμικών.
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Μουσική επιμέλεια διαφόρων εκδηλώσεων, δεξιώσεων, 
parties
D.Js με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη.

Live συγκροτήματα από έντεχνα μουσικά σχήματα,
λαϊκά μέχρι rock και κουαρτέτο εγχόρδων.

Karaoke parties.

Παραγωγή Διαφήμισης
Ηχογραφήσεις διαφημιστικών σποτ και ανακοινώσεων.

Επεξεργασία και δημιουργία εικόνας (post production) για εταιρικά 
διαφημιστικά, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις-συνέδρια. 

Προσωπικός σχεδιασμός (custom made) ηχητικών και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων με ειδήσεις, ειδικές εκπομπές, κ.ά.

Παραγωγή ήχου και μουσικής για τηλεφωνικά κέντρα. 
Bluetooth Marketing.

Maestro
Καθετοποιημένες
υπηρεσίες ψυχαγωγίας
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Maestro Ιn-Store
Μερικοί από τους πελάτες 
που μας έχουν εμπιστευθεί

Ελευθερουδάκης
Claire’s
Shopping House
Lussile
Ilias Zarbalis
Galerie de Beauté
Palmie Bistro
Häagen Dazs
Ruby Tuesday
Beer Academy
Απολλώνιον
La Pasteria
Coffee Time
Andreas Coiffures
City Link
Flocafe
Toi & Moi
Lynne
Perfect Toys

Marriott Hotels
Κτήμα Tziortzi
Κτήμα Κλεοπάτρα
Athens Golf Club
The Margi
Samartzis
Hilton
Nasioutzik Museum
Themonies
Grande Bretagne
Le Meridien
Divani Apollon
Kloh Kontokali Bay
Titania Hotel
Ayii Anargyri
Αίγλη Resort & Spa
King George palace
E-filoxenia Hotel
The Met Hotel



Η MAESTRO εδρεύει στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Δουκίσσης 
Πλακεντίας 80, στο Χαλάνδρι.

Θα είναι χαρά μας να σας γνωρίσουμε, να σας λύσουμε οποιαδήποτε 
απορία και να σας κάνουμε μία προσφορά. 

Επικοινωνήστε Δευτέρα έως Παρασκευή,
09:00 με 18:00 στο 210-6090967
με τον Αλέξανδρο Παλαμάρα, alex@maestromedia.gr,
τον Πάνο Λεκόπουλο, leko@maestromedia.gr
και τον τεχνικό-it Νίκο Καρύδη, it@maestromedia.gr.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για τις ώρες μη λειτουργίας του γραφείου: 
6944688404_6945703541

www.maestromedia.gr

Maestro Ιn-Store
Contact


