
  

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

Επενδύστε σε κορυφαίες εξειδικευμένες 
λύσεις Wi-Fi από την Cosmos Business 

Systems 
 

Η σημασία ενός αξιόπιστου δικτύου Wi-Fi για τις ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Οι επαγγελματίες του τουρισμού 
έχουν πια εξοικειωθεί με επισκέπτες που χρησιμοποιούν από μία έως και 
πέντε, ή ακόμα και περισσότερες φορητές ηλεκτρονικές συσκευές κατά το 
διάστημα της παραμονής τους. Μια εύκολη, γρήγορη και ασφαλής Wi-Fi 
σύνδεση είναι ικανή όχι μόνο να προσελκύει νέους επισκέπτες, αλλά 
κυρίως να εξασφαλίζει τις περισσότερες δυνατές επιστροφές 
πελατών που έχουν ήδη επισκεφτεί το ξενοδοχείο σας. 

Σκεφτείτε λοιπόν, πρώτα απ’ όλα τι επιθυμούν οι πελάτες σας: όλες οι 
σύγχρονες στατιστικές έρευνες θέλουν τους επισκέπτες των 
ξενοδοχειακών μονάδων, είτε διαμένουν για λόγους αναψυχής, είτε για 
επαγγελματικούς, να θεωρούν την παροχή Wi-Fi στο δωμάτιό τους, 
αλλά και στους υπόλοιπους χώρους, σημαντικότερη από 
παραδοσιακές υπηρεσίες, όπως το δωρεάν πρωινό ή το πάρκινγκ. 

 

http://www.cbs.gr/


Από τη στιγμή που το Wi-Fi αποτελεί πια μια ζωτικής σημασίας υπηρεσία 
για κάθε επισκέπτη, η επιλογή της σωστής λύσης είναι ικανή να 
σας προσφέρει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Η Cosmos Business Systems μπορεί να σας παρέχει τις πιο 
ολοκληρωμένες και προσαρμοσμένες Wi-Fi και hospitality services, 
με μια σειρά από λειτουργίες που θα ικανοποιήσουν απόλυτα εσάς 
και τους πελάτες σας: υψηλές ταχύτητες gigabit σε όλη την υποδομή, 
πλήρης φορητότητα, προηγμένη ασφάλεια, λειτουργίες Voice και 
αυτοματοποιημένη guest πρόσβαση είναι ορισμένα μόνο από τα 
εξελιγμένα χαρακτηριστικά ενός δικτύου που θα αναβαθμίζεται συνεχώς, 
ενισχύοντας παράλληλα τα έσοδα της επιχείρησής σας, με ελάχιστο 
κόστος. 

  

 

      

  

 

Ανακαλύψτε την κάλυψη του Wi-fi σας! 

Στην Cosmos Business Systems αξιοποιούμε πιστοποιημένο από 
όλους τους κατασκευαστές εργαλείο Wi-Fi Design & Analysis για να 
σχεδιάσουμε και να τεκμηριώσουμε την εξειδικευμένη λύση που ικανοποιεί 
τις δεδομένα υψηλές ανάγκες και απαιτήσεις σας. Επωφεληθείτε από την 
προσφορά μας και καλέστε μας να ξεκινήσουμε να υλοποιούμε μαζί το πιο 
πλήρες δίκτυο Wi-Fi, εφαρμόζοντας το Wi-Fi Design & Analysis στοv χώρο 
σας! 

  

  

 

      

  

 

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε 
μαζί μας στο τηλέφωνο 210 6492800, με την κα Μαίρη 
Ανδρέου,  cosmos_marketing@cbs.gr ή τον κο Γιώργο 
Ιωάννου, ioannoug@cbs.gr ή επισκεφθείτε το site της εταιρείας 
μας www.cbs.gr. 

  

  

 

      

  

 

Η Cosmos Business Systems είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και την Κύπρο. 
Η Cosmos μαζί με τις θυγατρικές της, καλύπτει το σύνολο των αναγκών των επιχειρήσεων σε 
τεχνολογία και υπηρεσίες, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις υψηλού επιπέδου στους πελάτες 
της, ώστε να μεγιστοποιούν την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα της επιχείρησής 
τους. 

Click for Cosmos video 
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* Μπορείτε να πάρετε μια γεύση από διαθέσιμα επιτυχημένα HPE Aruba case studies, 
στέλνοντας μας αίτημα με e-mail στο cosmos_marketing@cbs.gr 
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