
 

 

 

 

Η Cosmos Business Systems ως HP Platinum Partner, σας προσφέρει υπολογιστικές 

λύσεις DaaS. 

Με την χρήση αυτού του προγράμματος έχετε την δυνατότητα να ανανεώσετε τον IT 

εξοπλισμό σας, καθώς και να αποκτήσετε πρόσβαση σε εξειδικευμένες Υπηρεσίες και 

Λογισμικό της HP, σε οποιοδήποτε προϊοντικό mix επιθυμείτε, με σταθερό μηνιαίο 

κόστος ! 

Έτσι εξασφαλίζετε όλα όσα χρειάζεστε, από συσκευές και αξεσουάρ, μέχρι υπηρεσίες 

και υποστήριξη, με ένα συμβόλαιο και με σταθερή τιμή ανά συσκευή. 

Το HP DaaS εξοικονομεί πόρους από τους εργαζομένους του τμήματος IT, 

διευκολύνοντας τους να εστιάζουν σε στρατηγικούς στόχους που ισχυροποιούν την 

επιχείρησή σας. 

 

Αν θέλετε να ενημερωθείτε για τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την χρήση της υπηρεσίας αυτής για εξοικονόμηση πόρων της 

εταιρείας σας, παρακαλώ επιλέξτε το link Video HP DaaS Οικονομικά Οφέλη  για να το παρακολουθήσετε. 

Με εκτίμηση, 

 

Δημήτρης Σουρμελίδης 

Διευθυντής Πωλήσεων 

 

 

 

 

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο 

σύμβουλο της Cosmos Business Systems  

για να αναλύσετε μαζί τις ανάγκες 
προστασίας του εξοπλισμού σας. 
  
Κος Φύτρος Στέλιος 
(Account Manager) 
fytross@cbs.gr  
  
Τηλ: 210 6492800 
Fax:  210 6464069 
  
www.cbs.gr 

 
Αναλυτική παρουσίαση της υπηρεσίας  

στο φυλλάδιο: HP Daas 

 
Watch the video 

HP DAAS 

 

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iehRwCrqMSk&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=iehRwCrqMSk&t=15s
https://www.cbs.gr/
mailto:fytross@cbs.gr
http://www.cbs.gr/
https://www.cbs.gr/sites/default/files/HP%20Device%20as%20a%20Service%20%28DaaS%29%20Leaflet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Jffvi8jCwnM
hp.com/go/daas


 

 

 

Click for Corporate Video  

 

 

 

 

 

 

Αν επιθυμείς διαγραφή από τη mailing list του cbs.gr, πάτησε εδώ 

Παρακαλούμε μην απαντήσεις σε αυτό το e-mail. 

Εάν χρειάζεσαι βοήθεια μπορείς να επισκεφθείς την ιστοσελίδα 

μας www.cbs.gr  ή να επικοινωνήσεις με την εξυπηρέτηση 

πελατών, συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας. 

 

Αθήνα 

Π. Μπακογιάννη 44 

ΤΚ 144 52, Μεταμόρφωση Αττικής 

Τηλ: 210 6492800 

Fax: 210 6464069 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαίρη 

Ανδρέου 

email: cosmos_marketing@cbs.gr 

www.cbs.gr 

Θεσσαλονίκη 

Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων ΘΕΡΜΗ 1 

9o χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης 

ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη 

Τηλ: 2310 477670-1 / Fax: 2310 477672 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γεωργία Σκεπαστιανού 

email: skepastianoug@cbs.gr 

www.cbs.gr 

Κύπρος 

CBS IT Systems Cyprus LTD 

Λεωφ. Κέννεντυ 81 

ΤΚ 1076 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ: +357 22442101 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σπύρος Κουρής 

email: kouriss@cbsit.com.cy 

www.cbsit.com.cy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O9MzXW5QyHU
mailto:unsubscribe@cbs.gr
http://www.cbs.gr/
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