
ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ DIONIC ΜΕ ΤΗΝ 505 GAMES 

H DIONIC A.E.B.E., επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ελληνική αγορά 
στην κατηγορία των προϊόντων Home Entertainment, σύνηψε πρόσφατα στρατηγική 
συνεργασία με την εταιρία «505 Games». Η συνεργασία περιλαμβάνει την αντιπροσώπευση 
και διανομή των προϊόντων της 505 Games, τα οποία είναι παιχνίδια λογισμικού και 
απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.   

Στην Ελληνική αγορά έχουν ήδη διατεθεί και κυκλοφορούν τα παρακάτω προϊόντα που 
αφορούν σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς κονσόλες. Συγκεκριμένα, 
· Για Nintendo DS έχουμε τα: DEEP LABYRINTH,  MONSTER BOMBER, MONSTER 
PUZZLE, MYSTERY DETECTIVE, THE PROFESSOR'S BRAIN TRAINER: LOGIC, THE 
PROFESSOR'S BRAIN TRAINER: MEMORY, TOP GUN και LABYRINTH.  
· Για Playstation 2 προσφέρονται τα προϊόντα: FORTY 4 PARTY, PLAYWIZE POKER AND 
CASINO, RADIO HELICOPTER II, SOCCER LIFE II, STEAMBOAT CHRONICLES και WILD 
ARMS 4.  
· Τέλος, για PSP διατίθενται τα: ΚΑMELEON, GURUMIN και ACES OF WAR.   

Σημειώνεται ότι η 505 Games είναι ένας νέος εκδότης με επιχειρηματικό στόχο την επιλογή 
ποιοτικών προϊόντων από γνωστούς παραγωγούς λογισμικού και την έκδοση τους στις χώρες 
της Ευρώπης και στην Αυστραλία. Η διάθεση των προϊόντων γίνεται μέσω του δικτύου των 
κατά τόπους διανομέων της. Η εταιρία διαθέτει επίσημη άδεια για την έκδοση προϊόντων 
λογισμικού που αφορούν τις παιχνιδομηχανές της SONY (PSONE, PSP, PS2, PS3), της 
Nintendo (GBA, NDS, Wii) και της Microsoft (Xbox, Xbox 360). Στο δυναμικό της, 
περιλαμβάνει επαγγελματίες με μακροχρόνια εμπειρία στην αγορά των videogames, 
διασφαλίζοντας τις υψηλές προδιαγραφές των προϊόντων και την ουσιαστική συμβολή και 
στήριξη σε θέματα πωλήσεων και marketing για τα κανάλια διανομής. H 505 Games εστιάζει 
τις δραστηριότητές της πρώτιστα στις παιχνιδομηχανές νέας γενιάς με τη δημιουργία και 
διάθεση μίας διευρυμένης ποικιλίας από ΑΑΑ παιχνίδια, ενώ παράλληλα στηρίζει και τα 
προϊόντα της χαμηλής τιμής που λέγονται «pick up and play».  

Η DIONIC και το εμπορικό τμήμα του Home Entertainment προχώρησε στην στρατηγική αυτή 
συμφωνία με την 505 Games, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής, αλλά και της 
επικέντρωσής στη συνεχή διεύρυνση της ποικιλίας των προϊόντων που προσφέρει, μέσα από 
ποιοτικές, υψηλής τεχνολογίας προτάσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι το εμπορικό τμήμα του 
Home Entertainment της DIONIC αποτελεί το μεγαλύτερο ανεξάρτητο διανομέα προϊόντων 
οικιακής ψυχαγωγίας στην ελληνική αγορά και επίσημο αντιπρόσωπο εταιρειών 
εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού λογισμικού (ACTIVISION, LUCASARTS, CODEMASTERS, 
EMPIRE INTERACTIVE κλπ), ενώ διανέμει προϊόντα οικιακής ψυχαγωγίας των εταιρειών 
MICROSOFT, SONY και NINTENDO. 

 


