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*ΑΝΑΠΤYΞΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕIΡΗΣH ΣΑΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ
VIDEO MARKETING



Η ομάδα της Honeybee είναι εδώ για να σας παρέχει πρωτοποριακές 
λύσεις digital marketing (video production, website design, so-
cial media campaigns, branding design, inbound marketing), 
αξιοποιώντας τη δύναμη του video και την πολυετή της εμπειρία στις 
οπτικοακουστικές παραγωγές.

Παράλληλα η HoneyBee αναπτύσσεται, παράγοντας νέα προϊόντα όπως 
Web documentaries και τεχνολογίες 3D.



Στη Honeybee βλέπουμε τα πράγ-
ματα... αλλιώς! Πιστεύουμε ότι οι άν-
θρωποι αξίζουν να γνωρίσουν εσάς 
και την ιστορία σας, όλα όσα έχετε να 
τους πείτε. Βοηθάμε τις επιχειρήσεις 
να παραμείνουν ορατές σε έναν κόσμο 
όπου η προσοχή σπανίζει. 

Αυτό το επιτυγχάνουμε με τη δημι-
ουργία στρατηγικών οι οποίες βάζουν 
την επιχείρησή σας ενώπιον των ιδα-
νικών πελατών σας. Επικοινωνούμε 
εύγλωττα, απλά και σωστά το μήνυμά 
σας, με τον τρόπο που το κοινό περι-
μένει να το δει, όταν θέλει να το δει και 
όπου θέλει να το δει.

Εάν η επιχείρησή σας δεν αναπτύσσε-
ται όπως θα θέλατε, το ερώτημα δεν 

είναι τι θα κάνετε γι’ αυτό, αλλά πότε 
θα το κάνετε. 

Η Honeybee παρέχει δημιουργικό 
περιεχόμενο και υπηρεσίες ειδικά 
σχεδιασμένες ώστε να προσελκύ-
ουν πελάτες, όντας μία από τις πλέ-
ον δυναμικές εταιρίες παραγωγής 
video και παροχής υπηρεσιών digital 
marketing. 

Η  Honeybee δραστηριοποιείται 
στο χώρο των οπτικοακουστικών 
παραγωγών  από το 2007. Το 2008 
απορρόφησε την  Elixis Audiovisual, 
η οποία είχε παρουσία στο χώρο από 
το 1994, με αποτέλεσμα να αποκτήσει 
νέα, ικανά στελέχη με πολυετή εμπει-
ρία στο χώρο. 

ΒΛΕΠΟΥΜΕ 
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
...ΑΛΛΙΩΣ!





Μετά τις πρώτες παραγωγές της, σε συνεργασία με 
την ΕΡΤ, συνεχίζει τη δυναμική πορεία της αδιάλειπτα, 
κάνοντας σταθερά επιλογές με γνώμονα την ανάπτυ-
ξη. Τα τελευταία δύο χρόνια, η  Honeybee, έχει προ-
σθέσει στις υπηρεσίες της και επενδύει στη χρήση του 
Inbound Video Marketing,  με στόχο τη βελτίωση των 
παροχών προς τους πελάτες – συνεργάτες της. 

Το  Inbound Video Marketing  είναι μία καινοτόμα στρα-
τηγική, ή μάλλον καλύτερα μία φιλοσοφία marketing, 
η οποία έχει σαν στόχο να βοηθήσει μία επιχείρηση 
στη διαδικασία ανακάλυψής της από υποψήφιους πε-
λάτες. Αυτό γίνεται μέσω της δημιουργίας ενδιαφέρο-
ντος, στοχευμένου και κυρίως ποιοτικού περιεχομέ-
νου και της χρήσης όλων των σύγχρονωνς μεθόδων 
προβολής: blogging, podcasts, videos, eBooks, 
newsletters, whitepapers, SEO management, social 
media marketing. Το περιεχόμενο αυτό θα πρέπει να 
μπορεί να εντοπίζει τις ανάγκες, τις απορίες και τα 
τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει το κοινό στο 
οποίο απευθύνεται κάθε εταιρία, και να δίνει εφικτές 
και άμεσες λύσεις στους υποψήφιους καταναλωτές, 
χρησιμοποιώντας κάθε φορά τις ιδανικές και στοχευ-
μένες στρατηγικές. 

Εδώ εισέρχεται και ο ρόλος του video. To  video  απο-
τελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο προβολής και προώ-
θησης των υπηρεσιών και προϊόντων οποιασδήποτε 
επιχείρησης, ειδικά από τη στιγμή που συνδυάζεται 
με στρατηγικές Inbound Makreting. Ένα επιτυχημένο 
video 3 ή 5 λεπτών διεγείρει τις αισθήσεις του θεατή, 
«μιλά» στη λογική, αλλά παράλληλα και στο συναί-
σθημα, με αποτέλεσμα την άμεση και αποτελεσματική 
προσέγγισή του. Με την υλοποίηση μίας καμπάνιας 
η οποία περιλαμβάνει ένα ποιοτικό, μελετημένο και 
επαγγελματικά γυρισμένο video, μία επιχείρηση μπο-
ρεί να «χτίζει» μία άκρως αναγκαία λίστα δυνητικών 
πελατών τους οποίους μπορεί να προσεγγίσει είτε 
στοχευμένα, είτε μαζικά.

Η Honeybee, πρωτοπορεί και παρέχει υπηρεσίες 
υψηλού επιπέδου, οι οποίες ανταποκρίνονται στο κό-

στος παραγωγής, τις ανάγκες και τους στόχους του 
πελάτη, ενώ παράλληλα περνούν το σωστό μήνυμα 
στον καταναλωτή. 

Η Honeybee συνδυάζει τη χρήση του video με τις 
εξελιγμένες τεχνικές του Digital Video Marketing και 
κυρίως του Inbound Video Marketing, δίνοντας στους 
επιχειρηματίες πελάτες της, τις καλύτερες δυνατές 
προοπτικές εξέλιξης, προβολής και προώθησης των 
υπηρεσιών και των προϊόντων τους.

Η  Honeybee  συνεργάζεται με διακεκριμένους και 
βραβευμένους στο χώρο τους επαγγελματίες, τους 
οποίους εμπιστεύεται εδώ και χρόνια. Η έμπειρη ομά-
δα της Honeybee – η οποία απαρτίζεται από σεναρι-
ογράφους, σκηνοθέτες, μουσικούς, αφηγητές και τε-
χνικούς - είναι έτοιμη να αναλάβει όλη τη διαδικασία 
παραγωγής: από το σχεδιασμό μέχρι τη διανομή και 
προώθησή της.

Για τις ανάγκες των παραγωγών μας δε διστάζουμε να 
πάμε παντού. Έχουμε βρεθεί από την Ινδική ενδοχώ-
ρα στους ουρανοξύστες της Αμερικής κι από την πα-
γωμένη Φινλανδία στη πυρωμένη Σαχάρα! 

Ανάμεσα στους πελάτες μας συγκαταλέγονται ελλη-
νικοί και ξένοι κρατικοί φορείς ή οργανισμοί, όμιλοι 
επιχειρήσεων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανε-
πιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολιτιστικοί 
φορείς,τηλεοπτικοί σταθμοί και πληθώρα επιχειρήσε-
ων του ιδιωτικού τομέα.

Δημιουργούμε καμπάνιες οι οποίες θα καλύψουν τις 
ανάγκες της επιχείρησής σας αλλά και του κοινού. 
Δημιουργούμε περιεχόμενο προσεκτικά μελετημένο 
και σχεδιασμένο ώστε να επηρεάζει και να οδηγεί σε 
θετική δράση.

Είμαστε πάντα σε εγρήγορση κι 
έτοιμοι για κάθε πρό(σ)κληση…



Όραμα μάς είναι να αποτελέσουμε σημείο αναφοράς στο χώρο της οπτικοακουστικής 
επικοινωνίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, προσφέροντας εξαιρετικής 
ποιότητας λύσεις και υπηρεσίες, που θα είναι προσιτές σε όλους, αξιοποιώντας στο μέγιστο 
τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. 

Αποστολή μας είναι να αναζητούμε πάντα και χωρίς κανένα συμβιβασμό τις πιο ποιοτικές, 
καινοτόμες, και δημιουργικές λύσεις (σε πλήρη συμμόρφωση με τον Ελληνικό Κώδικα 
Διαφήμισης-Επικοινωνίας και την κείμενη νομοθεσία), οι οποίες σε συνδυασμό με το προσιτό  
κόστος θα προσδίδουν την υψηλότερη προστιθέμενη αξία στα brands που χειριζόμαστε και 
τους επικοινωνιακούς/επιχειρηματικούς στόχους των πελατών μας.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

PLATFORMS

Η εξειδικευμένη ομάδα της  Honeybee δημιουργεί καινοτόμες 
επιχειρηματικές  στρατηγικές  και παρέχει λύσεις  με  μακροπρόθεσμη 
προοπτική.  Παρέχουμε υπηρεσίες  υψηλού επιπέδου, που 
ανταποκρίνονται  στο  κόστος  παραγωγής  και  τις  ανάγκες  του  
κάθε πελάτη μας ξεχωριστά, ενώ ταυτόχρονα περνούν το σωστό 
μήνυμα στον καταναλωτή. 

Έχουμε  μελετήσει  τις  ανάγκες  των  πελατών  μας  και  έχουμε 
δημιουργήσει πακέτα  υπηρεσιών για κάθε ανάγκη  του εκάστοτε  
πελάτη, τα οποία  επιτυγχάνουν τη βέλτιστη απόδοση της επένδυσής 
του.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ VIDEO PRODUCTION ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Διαφημιστικά σποτ
• Infomercials
• Εταιρικά video
• Τηλεοπτικές εκπομπές
• Infographics
• Web films
• Ντοκιμαντέρ
• Τηλεοπτικά σόου
• Μουσικά videos
• Φωτογραφίσεις

• Pre -Production (οργάνωση παραγωγής 
 & γυρισμάτων,  έρευνα και scouting 
 περιοχών γυρισμάτων, επαφές για τις 
 λήψεις και τα σχετικά δικαιώματα,  δοκιμές 
 εξοπλισμού, συγγραφή σεναρίου, casting κτλ.)
• On - Production (σκηνοθεσία,φωτογραφία, 
 art direction, λήψεις- οπερατέρ, φωτισμοί 
 και ηχοληψία, επιμέλεια styling, 
 ενδυματολόγοι, make-up κτλ.)
• Post - Production (σκηνοθεσία, μοντάζ,  
 editing,επιμέλεια μουσικής και ήχων,
 ειδικά εφέ, κτλ.)

members.honeybee.gr
Ειδική πλαρφόρμα στην οποία οι πελάτες μπορούν να παρακολου-
θούν σε πραγματικό χρόνο την παραγωγή και να επισημαίνουν 
διορθώσεις στον προσωπικό τους λογαριασμό.

www.documentarymarket.com
Διαδικτυακή διανομή και πώληση δικαιωμάτων προβολής ντοκιμα-
ντέρ.  Λειτουργεί ως ψηφιακή αγορά στην οποία έρχονται σε επαφή 
ανεξάρτητοι  παραγωγοί ντοκιμαντέρ με ενδιαφερόμενους αγοραστές.

www.outsource2greece.eu
Γραφιστικές δημιουργικές εργασίες και εφαρμογές, καθώς και 
web design/ development, με την υποστήριξη μίας εξειδικευμένης 
ομάδας συνεργατών.

www.ecasting.gr
Δικτυακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης εργοδοτών, οι οποίοι αναζη-
τούν τόσο συνεργάτες, όσο και ελεύθερους επαγγελματίες ώστε να 
συμμετάσχουν στο έργο τους.

Οι υπηρεσίες της Honeybee: 



Η  Ηoneybee  απαρτίζεται  από  μία  δημιουργική  ομάδα  έμπειρων επαγγελματιών,  τους 
οποίους χαρακτηρίζει  η  φαντασία,  η  όρεξη  για  δουλειά,  το  ομαδικό  πνεύμα  και  η 
εξειδίκευση ανά τομέα. Αναγνωρίζοντας  τον  καθοριστικό  ρόλο  που  διαδραματίζει  το 
ανθρώπινο  δυναμικό στην επιτυχία της, η Ηoneybee φροντίζει για την εκπαίδευση των 
εργαζομένων στις εξελίξεις της τεχνολογίας και των στρατηγικών marketing.

Επενδύουμε σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης  μεταξύ των εργαζομένων και προσανατολίζουμε 
τις  προσπάθειές  μας  στη  συνεχή  βελτίωση  της  ποιότητας  της  εργασίας  μας,  η οποία 
διασφαλίζει την ικανοποίηση τόσο των πελατών, όσο και των εργαζομένων μας.

Η ομάδας αποτελείται  από ικανούς επαγγελματίες οι οποίοι κατέχουν 
θέσεις ευθύνης, όπως:

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Γενικός Διευθυντής
Υπεύθυνος Ποιότητας
Νομικός Σύμβουλος

Εμπορικός Διευθυντής
Υπεύθυνος  Δημιουργικού
Υπεύθυνος Περιεχομένου
Υπέυθυνος IT
Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Υπεύθυνος Marketing 
Σκηνοθέτης
Γραφίστας
Μοντέρ/Compositor
Εικονολήπτης/ Editor

Η Ηoneybee πιστεύει στη νέα γενιά επαγγελματιών και παρέχει ευκαιρίες σε νέους  
και  νέες, μέσω  πρακτικής  άσκησης, να εφαρμόσουν  τις  γνώσεις  τους σε έναν σύγχρονο 
εργασιακό χώρο,  δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες.



Γενικός Διευθυντής

Υπεύθυνος Ποιότητας Νομικός Σύμβουλος

Εμπορικός Διευθυντής

Υπεύθυνος Marketing ΣκηνοθέτηςΓραφίστας

Μοντέρ/Compositor

Εικονολήπτης/ Editor

Υπέυθυνος IT Υπεύθυνος Δημιουργικού Υπεύθυνος Περιεχομένου Υπεύθυνος Λογιστηρίου





Στη Honeybee, βασική μας αρχή και δέσμευση 
είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας δημιουρ-
γικές, καινοτόμες και αξιόπιστες  υπηρεσίες, που 

καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσ-
δοκίες τους, καθώς και τις σχετικές νομοθετικές 

και κανονιστικές διατάξεις, εφόσον υφίστανται.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτυχθεί και εφαρ-
μόζεται ένα Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας 
και Ποιότητας, το οποίο ικανοποιεί πλήρως τις 

απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1435:2009 και 
ΕΝ ISO 9001:2008. 

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ:

•  Η εξασφάλιση άριστων προϊόντων που δημι-
ουργούν  προστιθέμενη αξία για τα brands και 

καλύπτουν πλήρως τους επικοινωνιακούς/επι-
χειρηματικούς στόχους των πελατών μας.
• Η δημιουργία σταθερών, μακροχρόνιων

σχέσεων με τους πελάτες μας.
• Η εστίαση και σταθερή παρακολούθηση των 

συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών τους.
• Η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων, τεχνι-

κών πόρων και μεθοδολογιών.
• Η αξιόπιστη, συνεπής και έγκαιρη

υλοποίηση των υπηρεσιών μας.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ





• ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ (UN)
• CEDEFOP - EUROPEAN CENTER
 FOR THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL 
 TRAINING
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
• ΕΡΤ
• ΕΤ-3
• ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
• ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
• ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΕΠΠΕΡ
• Γ.Γ.Ε.Τ.
• ΕΚΕΤΑ - CERTH
• Ε.Ε.Τ.Τ.
• ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
• ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
• ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• Ε.Υ.Α.Θ.
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
• ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
  & ΣΑΡΙΑΣ
• ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
• ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
• CEDEFOP
• I.T.E.
• ΑΝ.ΓΡΕ
• ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
• ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
• ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Ε.Β.Ε.Θ.
• HELEXPO
• ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
• ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
• & ΑΛΛΟΙ...

Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται ελληνικοί και ξένοι κρατικοί φορείς & οργανισμοί, 
όμιλοι επιχειρήσεων, μη-κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πολιτιστικοί φορείς, τηλεοπτικοί σταθμοί 
αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις διαφορετικών τομέων. 

Η προσέγγιση των πελατών γίνεται από το τμήμα πωλήσεων, το οποίο αποτελείται 
από εξειδικευμένο, κατάλληλα εκπαιδευμένο και, κυρίως, έμπειρο προσωπικό μας. 
Παράλληλα, η Honeybee προσεγγίζει την αγορά μέσω κατάλληλων και στοχευμένων 
προωθητικών ενεργειών.

Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες 
επιθυμούν να διαφημίσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και θέτουν ως στόχο 
την αύξηση τόσο της αναγνωρισιμότητας του brand, όσο  και των πωλήσεών τους, τη 
διαφοροποίηση ή βελτίωση της εικόνα τους, την προσέλκυση νέου κοινού- στόχου και 
την εκπαίδευση ή την αλλαγή των συνηθειών του καταναλωτικού τους κοινού.

Μεταξύ των πελατών μας είναι οι:

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ



• ALPHA BANK
• COLLIERS INTERNATIONAL
• INTRACOM
• TESSERA MULTIMEDIA
• GLOBAL SERVE CYPRUS
• ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ
• ΚΑΡΙΕΡΑ
• BOUSSIAS CONFERENCE
• RAMCO
• IEK AKMH
• PILIDES CREATOR
• EMBIO
• O.T.S.
• TUV AUSTRIA
• NOVACERT
• FORTHNET ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• XEROX HELLAS
• SINGULAR LOGIC
• GRAND HOTEL PALACE
• ANATOLIA HOTELS
• COLIBRI
• MMS

• THE NEWTONS LABORATORY
• POSTSCRIPTUM
• NEL LINES
• BUDERUS
• IRA MEDIA
• ROLKA ABEE
• CAPTAIN
• POLITICS
• AΥΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ
• VOLCANO
• SMILE SUPER MARKETS
• EURIMAC
• FLASH RADIO
• EURICOM
• ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΕΝΑ
• SERGAS
• ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ GAS
• TEXNΗΜΩΝ
• CAMINO DESIGN
• COLLAGEN POWER
• ALUMIN ROLLS
• & ΑΛΛΟΙ...

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΜΑΖΙ
ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ



ΥΠΟΔΟΜΕΣ
& ΕΡΓΑΛΕΙΑ
• Γραφεία παραγωγής 240 m2 σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη

• 24 σταθμοί εργασίας οργανωμένοι με σταθε-
ρούς υπολογιστές και λειτουργικά  συστήματα 
Windows, Linux και iOS

•  4 σταθμοί εργασίας οργανωμένοι με
φορητούς υπολογιστές και λειτουργικά
συστήματα Windows, Linux και iOS

•  Εξειδικευμένος οπτικοακουστικός εξοπλισμός 
για την παραγωγή βίντεο, εικόνων και ήχου 
(κάμερες, μικρόφωνα, ψηφιακές και αναλογικές  
φωτογραφικές μηχανές, ψηφιακά μέσα αποθή-
κευσης, μέσα διασύνδεσης και  κωδικοποίησης)

• Λογισμικά εξειδικευμένου τύπου (όπως 
Adobe creative suite, iDVD,  FinalCut, Premiere, 
Soundtrack Pro, After Effects, Motion, Photoshop 
κ.α.)

• Τοπικά δίκτυα LAN (έως 1000Mbit) στα 
φυσικά σημεία της εταιρίας

• Δύο εξυπηρετητές αρχείων (NAS) που 
διασφαλίζουν την αδιάλειπτη  προσβασι-
μότητα σε βιβλιοθήκες δεδομένων

• Ένας διακομιστής (BACKUP) ειδικά 
αφοσιωμένος για την καθημερινή
εξασφάλιση εφεδρικών αρχείων στα
ευαίσθητα δεδομένα

• Ένας εξυπηρετητής αρχείων για το διαμοιρασμό 
και συγχρονισμό  των αρχείων κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας της εταιρείας

• Ένας εξυπηρετητής σταθερής τηλεφωνίας 
τεχνολογίας VoIP που εξυπηρετεί την εσωτερική 
επικοινωνία της εταιρείας

• 3 έγχρωμοι εκτυπωτές τύπου Laser και Inkjet



Μια συνοπτική λίστα του εξοπλισμού που η Honeybee χρησιμοποιεί:

SONY NEX-FS700 35mm (4K) CINEMA CAMERA
SONY A7s 35mm (4K) CINEMA CAMERA
SONY NEX-EA50EH 
SONY NEX 3N AVCHD
GOPRO 4 BLACK EDITION (4K) ACTION CAMERA
DRIFT HD ACTION CAMERA
BASOON-SILVER ARROW PRO Steadicam System
CANON 600D DSLR
CANON LENS 50m 1,8
CANON LENS 18-55m 3,5
SONY LENS 16-50m 3,5
SONY LENS 18-200m
SONY LENS 50m 1,8
GITZO GT5530S TRIPOD
GITZO 2180 HEAD
AUDIO TECHNICA LAVALIER 
MICROPHONES & WIRELESS MICROPHONES SENNHEISER SK100 
TASCAM DR40 DUAL XLR AUDIO RECORDER
RODE NTG2 SHOTGUN MICROPHONE
IDX X10 LED 1800 ON BOARD CAMERA LIGHT 
FINAL CUT PRO 7
FINAL CUT PRO X
ADOBE MASTER CREATIVE SUITE
MAC BOOK INTEL CORE 2 DUO 2.53 Ghz
MAC BOOK AIR 11” QUAD CORE 1.7 Ghz

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ







150
ΕΤΑΙΡΙΚΑ VIDEO

ΠΑΝΩ ΑΠΟ

18
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

7
ΒΡΑΒΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
ΣΕ 4

ΗΠΕΙΡΟΥΣ!

ΘΕΤΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ 
ΣΤΟΧΟΥΣ



300
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΣΠΟΤ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ

19
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Με ενεργητικό
χιλιάδων ωρών
video!

12
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

1. Κομοτηνή / MEDICINET / Νοσοκομείο Κομοτηνής

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1. Κιλκίς / 13ο,14ο,15ο,16ο Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου 
και Παντομίμας Κιλκίς / Δήμος Κιλκίς
2. Θεσσαλονίκη / Safewet / ΕΛΚΕ ΑΠΘ
3. Κιλκίς / Heritage Protect / Δήμος Κιλκίς
4. Κιλκίς / DoWaterNet / ΔΕΥΑΚ
5. Θεσσαλονίκη / Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού 
Ενημερωτικού Υλικού / NOESIS
6. Κιλκίς / E-AUCTION / Επιμελητήριο Κιλκίς
7. Κιλκίς /Απολογιστικό βίντεο ΚΕΕΕ / Επιμελητήριο 
Κιλκίς
8. Θεσσαλονίκη / Νοιάζομαι / Θεαγένειο Αντικαρκινικό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης
9. Θεσσαλονίκη / Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά / ΑΠΘ
10. Θεσσαλονίκη / Αειφόρος Ανάπτυξη / Διαβαλκανικό 
Κέντρο Περιβάλλοντος
11. Θεσσαλονίκη / Τουριστική Προβολή Περιφέρειας 
Κεντρ Μακεδονίας / Π.Κ.Μ.
12. Νάουσα / Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας
13. Θεσσαλονίκη / Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση / 
ΑΠΘ
14. Θεσσαλονίκη / E-Markets / ΕΒΕΘ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1. Γρεβενά / LIFE / Aναπτυξιακή Γρεβενών ΑΕ
2. Γρεβενά / Συγκέντρωση , Καταγραφή Περιβαλλοντικού 
αποθέματος νομού
Γρεβενών / Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών

ΗΠΕΙΡΟΣ

1. Περιφέρεια Ηπείρου / Ανακύκλωση

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

1. Κέρκυρα / Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στις 
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες / Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο
2. Κέρκυρα / GENEDIS / Ιόνιο Πανεπιστήμιο
3. Κεφαλονιά / Τουριστική προβολή Νομαρχίας 
Κεφαλονίας

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

1. Μεσολόγγι / Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου

ΑΤΤΙΚΗ

1. Αθήνα / Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού / ΓΣΕΒΕΕ
2. Αθήνα / Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας / 
ΕΕΑΕ
3. Αθήνα / Βία κατά των γυναικών και εργασία / ΕΚΚΑ
4. Αθήνα / Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση / Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
5. Αθήνα / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση / ΕΔΥΕ ΕΤΑΚ
6. Αθήνα / Ενημερωτικό B-Roll θεματικό βίντεο / ΕΚΕΤΑ
7. Αθήνα / Κοινωνία της πληροφορίας / Κοινωνία της 
Πληροφορίας ΑΕ
8. Αθήνα / Εβδομάδα Επιστήμης Τεχνολογίας / Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
9. Αθήνα Πειραιάς / Τηλεοπτικό Ραδιοφωνικό σποτ / 
Υπερνομαρχία Αθηνών Πειραιώς
10. Αθήνα / Β – Roll / Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
11. Αθήνα / Δραστηριότητες του ΕΚΤ / Εθνικό Κέντρο 
Ερευνών
12. Αθήνα / Η Ελληνίδα Ερευνήτρια στην Επιχείρηση / 
ΓΓΕΤ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

1. Καλαμάτα / Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας / Ο.Σ.Κ.

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

1. Κάρπαθος / Ντοκιμαντέρ / Φορέας Διαχείρισης 
Καρπάθου Σαρίας

ΚΡΗΤΗ

1. Ηράκλειο / ΑGGT Project / Ίδρυμα Τεχνολογίας και 
Έρευνας
2. Ηράκλειο / ΙΤΕ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας



ΧΩΡΕΣ / ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΑΣΕΙ
ΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ.

01

01. PERSEUS PROJECT
02. DIVERSITY DAY DAY 2010
03. AGGT
04. STUDENT PARLIAMENT
05. X-SCAN
06. PLASTRONICS
07. PATHWAY
08. DISCOVER THE COSMOS
09. CHEAPCHECK
10. MEDICINET
11. COLLAGEN POWER
12. HELLENES
13. EUROPEAN OLYMPIC CAPITALS
14. DO WATERNET
15. ENTERPRISE GREECE
16. SAFE WET
17. HERITAGE PROTECT
18. DIVERCITY DAY
19. ROAL MONTENEGRO GRAND RESORT
20. GLOBAL SERVE
21. COLLIERS INTERNATIONAL
22. FAO KOSOVO
23. FAO FYROM
24. TOURACT
25. E LIFE
26. CTO
27. TOT
28. RAMCO
29. & MORE...
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ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
& ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΣ

Café-Finovo (2013, 53 min)

26.2 The Road to Here (2011, 55 min)



Active Member (2010, 35 min)

The Archelon Bubble (2008, 29 min)



Υποκαταστήματα:
Αθήνα: Μακρή 3, ΤΚ 11742,
Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 154, TK 546 36,

Αθήνα (τηλεφωνικό κέντρο):
210 9233780,
Fax: 210 9233788

Κεντρικό Γραφείο:
Κιλκίς: 21ης Ιουνίου 335, ΤΚ 61100,
23410 29315

e-mail: info@honeybee.gr
www.honeybee.gr

ΜΙΑ
ΟΜΑΔΑ,
ΑΠΕΙΡΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ.


