
                               

 

Τα ποδοσφαιράκια, Revolution  &  Revolution

απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα
επαγγελματιών,  που δραστηριοποιούνται
ακόλουθες επιχειρήσεις: 

 καφετέριες, 
 bar , 
 αίθουσες ψυχαγωγίας, 
 bowling, 
 internet cafe, 
 εμπορικά κέντρα, 
 ξενοδοχεία, 
 παιδότοπους, 
 αθλητικά πάρκα, 
 πάρκα ψυχαγωγίας 

 

Επίσης όλα τα προϊόντα μας απευθύνονται
Διαφημιστικές εταιρείες, σε εταιρείες
 και σε εταιρείες Τηλεοπτικών Παραγωγών
 

Καλέστε μας τώρα στα:  
210 2510596 - 6988 607266 - 6944
για να κλείσουμε ραντεβού και να
παρουσιάσουμε τα προϊόντα μας
 
Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε
ενδιαφέροντος στις ιστοσελίδες μας
www.mpstec.com    &   www.mpst
 

 

    

Αγαπητοί μας
η MPS technologies
εταιρεία που
από την συνεργασία ενός από 
τα μεγαλύτερα
Brands στην διάθεση 
θεματικών 
πιο αναπτυσσόμενη Ελληνική 
εταιρεία κατασκευής 
παιχνιδιών.
      
 
Στην  MPS technologies
εξελίσσουμε
τεχνογνωσία μας
αναπτύσσουμε
καινοτόμες ιδέες στην μελέτη, 
τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση παιχνιδιών 
ψυχαγωγίας, όπως 

 τα ποδοσφαιράκια, 
 τα air hockeys,
 τα μπιλιάρδα, κ.α.

         
     
Έχουμε την χαρά να 
παρουσιάσουμε, τα νέα 
ποδοσφαιράκια
Revolution 
που αποτελούν
αισθητικής και κατασκευής 
καινοτομίες,
στο χώρο της
 
Τα ποδοσφαιράκια
Revolution 
σχεδιάζονται 
κατασκευάζονται 
στην Ελλάδα
μας, που διαθέτει 
κατασκευαστικό 
ολοκληρωμένο δίκτυο 
διανομής. 
 
www.mpstec.com

 

Revolution de lux,   

φάσμα  
δραστηριοποιούνται στις 

απευθύνονται σε 
εταιρείες Promotion 

Παραγωγών. 

6944 437503  
να σας 

μας. 

ληρώσετε την φόρμα 
μας: 

mpstec.gr     

μας φίλοι, 
technologies είναι μία 

εταιρεία που δημιουργήθηκε 
από την συνεργασία ενός από 
τα μεγαλύτερα Ελληνικά 

στην διάθεση 
 παιχνιδιών, με την 

πιο αναπτυσσόμενη Ελληνική 
εταιρεία κατασκευής 
παιχνιδιών.  

technologies 
εξελίσσουμε διαρκώς την 
τεχνογνωσία μας και 
αναπτύσσουμε νέες 
καινοτόμες ιδέες στην μελέτη, 
τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση παιχνιδιών 
ψυχαγωγίας, όπως : 

τα ποδοσφαιράκια,  
τα air hockeys, 
τα μπιλιάρδα, κ.α. 

 

Έχουμε την χαρά να σας 
παρουσιάσουμε, τα νέα μας 

ράκια,  
 & Revolution de lux, 

αποτελούν υψηλής 
αισθητικής και κατασκευής 

,  
της ψυχαγωγίας . 

ποδοσφαιράκια   
 & Revolution de lux, 

χεδιάζονται και 
κατασκευάζονται εξολοκλήρου 
στην Ελλάδα από την εταιρεία 

που διαθέτει  έμπειρο 
κατασκευαστικό team και 
ολοκληρωμένο δίκτυο service και 

www.mpstec.com  –   www.mpstec.gr 



                                                 

                                                  

 

 

Κεντρικά Γραφεία
Τηλ

email:  info@mpstec.com  -  sales@mpstec.co

Γραφεία - Showroom: Ιασωνίδη 20 , Νέα Φιλαδέλφεια
Τηλ. 210 2510596  -  6988 607266 - 6944 43750

sales@mpstec.com  -  service@mpstec.com  -  

 

 

 

Φιλαδέλφεια 143 42 
437503 

  distributors@mpstec.com 


