O nás
Spoločnosť MediaTech Central Europe je popredným slovenským distribútorom a systémovým
integrátorom audiovizuálnych technológií svetových výrobcov. Spoločnosť MediaTech bola založená
v roku 1994 a už viac ako 25 rokov je lídrom v oblasti dodávok a implementácie audiovizuálnych technológií
na Slovensku.
organizácie AVIXA, ktorá združuje konzultantov a projektantov po celom svete. Vďaka tomu má spoločnosť
MediaTech Central Europe priamy prístup ku všetkým technologickým novinkám a najnovším poznatkom
v oblasti audiovizuálnych technológií. Obchodní manažéri, projektanti a technickí špecialisti sa pravidelne
zúčastňujú audiovizuálnych výstav, konferencií a školení priamo u výrobcov po celom svete.
MediaTech Central Europe tvoria nasledovné oddelenia:
•

Oddelenie predaja zodpovedá za dodávky tovaru pre B2B a B2C obchodných partnerov

•

Projekčné oddelenie konzultuje a projektuje audiovizuálne riešenia

•

Inštalačné oddelenie realizuje inštaláciu a setup audiovizuálnych systémov

•

Technické oddelenie zabezpečuje technickú podporu a servis dodávaných zariadení a celkov

•

Marketingové oddelenie zodpovedá za propagáciu distribuovaných značiek, funkčných riešení
a vzdelávanie našich obchodných partnerov

MediaTech Group
MediaTech Central Europe má v rámci svojho celosvetového pôsobenia 5 divízií:
•

MediaTech - distribútor, konzultant, projektant a systémový integrátor

•

Audio Resolution - výrobca špičkových High-End aktívnych reproduktorových sústav

•

Ambicon - systémové riešenie zamerané na bezpečnosť pre zrozumiteľný a analyzovateľný
záznam priestorového zvuku v prevádzkovo dôležitých priestoroch

•

AudioPressBox - svetový líder v konferenčných distribučných zosilňovačoch pre tlačové
konferencie. AudioPressBox sa zúčastňuje na najprestížnejších svetových výstavách ako
vystavovateľ profesionálnych AV technológií. Produkty pod značkou AudioPressBox sú
distribuované pre integrátorov technológií a rental spoločnostiam po celom svete

•

Zvuk.sk - online predajný portál pre kusové dodávky AV technológií

Audio

Technológie

Vizuálne

MediaTech Central Europe poskytuje svojim zákazníkom kompletné audiovizuálne riešenia. Či už sa
jedná o systémovú integráciu, poradenstvo pre odberateľov alebo podporu koncových užívateľov. Naším
hlavným cieľom v projektoch je navrhovanie takých systémov, ktoré sú ľahko užívateľsky ovládateľné
a zároveň spĺňajú najvyššie technické a funkčné parametre pre AV systémy.

TOP REFERENCIE

OZVUČENIE

MEETING ROOM

VIDEO KONFERENCIA

Slovenské národné divadlo
Vypracovali sme kompletný projekt a zrealizovali
inštaláciu zvukového systému operného domu
a nahrávacieho štúdia historickej budovy
Slovenského národného divadla.

Sídlo spoločnosti Roche
Audiovizuálne riešenie nových priestorov
spoločnosti Roche. Prostredníctvom dotykového
panelu Crestron sme integrovali kontrolný systém
na riadenie technológií.

Zákazníkovi sme poskytli video-konferenčné a AV
riešenia v projekte systémovej integrácie pre ich
novú zasadaciu miestnosť (meeting room).

TLMOČNÍCKY SYSTÉM

KONGRESOVÉ CENTRUM

AKUSTIKA

Zdravotnícka fakulta Slovenskej zdravotníckej
univerzity
Systém pre tlmočenie, konferenčný systém
spoločne s audiovizuálnymi riešeniami pre auly
Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Château Gbeľany
Skombinovať historické prvky zámku spolu
s najnovšími technológiami sa podarilo v
konferenčných priestoroch kongresového centra.

Akustika v TV Markíza
Televízia Markíza sa pri zariaďovaní nových štúdií
opäť rozhodla spolupracovať so spoločnosťou
MediaTech. Riadiaca miestnosť vyžadovala nové
akustické riešenie.

KONFERENČNÝ SYSTÉM

´ŚPRIEVODCOVSKÝ SYSTÉM

VIDEO PROJEKCIA

Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade
Európskej únie
MediaTech
bol
popredným
dodávateľom
AV technológií pre podujatia Predsedníctva
Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Integrovali
sme
špeciálny
interaktívny
systém spolu so sprievodcovským systémom
pre Múzeum v Liptovskom Mikuláši.

Fakulta informatiky a informačných technológií
(FIIT) Slovenskej technickej univerzity
MediaTech naprojektoval a dodal audiovizuálne
vybavenie pre auly FIIT, ktorá sa zaoberá oblasťou
výskumu, vývoja a vzdelávania v oblasti IT.
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