
 
 
 

Αθήνα, 14 Απριλίου 2008 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η SHENZEN TOP LEAD ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ “CANTON FAIR” ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 
 
 
Ο όμιλος εταιρειών DIONIC στο πλαίσιο της προώθησης των προϊόντων και των 
υπηρεσιών του, συμμετέχει στη διεθνούς φήμης έκθεση εισαγωγών-εξαγωγών “Canton 
Fair” στην Κίνα, από 15 έως 20 Απρίλιου, μέσω της θυγατρικής του Εταιρείας Shenzen 
Top Lead, με σκοπό την προώθηση στην παγκόσμια αγορά δύο μεγάλων κατηγοριών 
προϊόντων του, τα Plug’N’Play® και τα Seccam®. 
 
Στη διεθνούς κύρους έκθεση "China Import and Export Fair (Canton Fair)”, η οποία 
αποτελεί μια από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες εμπορικές διοργανώσεις παγκοσμίου 
εμβέλειας, η Shenzen Top Lead, η οποία εδρεύει στο Χονγκ Κόνγκ, θα συμμετάσχει με 
την προβολή 2 κατηγοριών επώνυμων προϊόντων της, τα plug n’ play (accessories 
υπολογιστών/παιχνιδομηχανών) και τα seccam (συστήματα ασφαλείας). Πιο 
συγκεκριμένα, τα προϊόντα οικιακής ψυχαγωγίας και αξεσουάρ Plug’N’Play® είναι 
κατασκευασμένα ώστε να πληρούν τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
ασφαλείας για προϊόντα που απευθύνονται, πρώτιστα, σε παιδιά και καλύπτονται από 
μακρόχρονη, για την κατηγορία, εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία φτάνει τα δύο 
χρόνια. Τα Plug’N’Play®  (χειριστήρια και τιμονιέρες videogames,  καλώδια συνδέσεως με 
κονσόλες και Η/Υ, κ.α.) αποτελούν μια αξιόπιστη, άριστη αισθητικά και παράλληλα 
οικονομική πρόταση στον χώρο της Οικιακής Ψυχαγωγίας. Παράλληλα, τα υψηλών 
ποιοτικών προδιαγραφών και υπερσύγχρονης τεχνολογίας συστήματα παρακολούθησης 
SECCAM® περιλαμβάνουν κάμερες εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, υποστηρίζοντας 
υπέρυθρο φωτισμό για νυχτερινή λήψη έως και 70 μέτρα απόσταση. Επίσης διαθέτουν 
πολυεστιακό φακό με δυνατότητα εξωτερικής ρύθμισης. Όλα τα προϊόντα SECCAM® 
διαθέτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά CE, FCC, RoHs. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η θυγατρική Shenzen Top Lead δραστηριοποιείται  στην  διανομή 
καταναλωτικών προϊόντων (accessories υπολογιστών, παιχνιδομηχανές, αναλώσιμα 
υπολογιστών κλπ) με τα δικά της εμπορικά σήματα (“Plug’N’Play®”, “seccam” κλπ) στην 
παγκόσμια αγορά, ενώ έχει συνάψει ισχυρές συνεργασίες με μεγάλες κατασκευάστριες 
εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων και συσκευών (ηλεκτρονικών – ψηφιακών) της 
Κίνας, οι οποίες έχουν επιλεγεί βάσει σειράς αυστηρών κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας 
και τήρησης προδιαγραφών διανομής παγκοσμίως (πιστοποιημένες από CE/ROHS, TUV). 

 

Παρακολουθώντας στενά τις διεθνείς εξελίξεις της αγοράς, ο όμιλος DIONIC συμμετέχει 
ενεργά σε κλαδικές διοργανώσεις παγκοσμίου ενδιαφέροντος, αναπτύσσοντας περαιτέρω 
το δίκτυο των συνεργατών του και διευρύνοντας παράλληλα την πλατιά πελατειακή του 
βάση. 
 



 
Η συμμετοχή του ομίλου Dionic στη σημαντική έκθεση “Canton Fair” καταδεικνύει τη 
σταθερή του προσήλωση στην στρατηγική ανάπτυξης της δραστηριότητάς του και των 
συνεργασιών του για τη διακίνηση και διανομή επωνύμων προϊόντων και υπηρεσιών από 
διάφορους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσης.   
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