
Η Cosmos Business Systems στην

ανώτατη βαθμίδα συνεργατών ως Cisco
Gold Partner | Read More

Η Cosmos Business Systems ανήκει πλέον στην ανώτατη βαθμίδα

συνεργατών της Cisco, καθώς πιστοποιήθηκε πρόσφατα ως “Cisco

Gold Partner”. Ο Κος Δημήτρης Δάφνης, CEO της Cosmos

Business Systems, δήλωσε: «Είμαστε εξαιρετικά ενθουσιασμένοι για

την επιτυχή πορεία της πιστοποίησης μας ως Cisco Gold Partner, που

βασίστηκε στην συλλογική εργασία άνω των 30 μηχανικών και

στελεχών της Cosmos επί 12 και πλέον μήνες, μέχρι το audit από

την αρμόδια διεθνή και ανεξάρτητη υπηρεσία της Cisco. Είμαστε

βέβαιοι ότι η εμπειρία και αξία αυτής της πιστοποίησης θα προσδώσει

ιδιαίτερα οφέλη στους πελάτες μας σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα,

στην πορεία τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επομένων ετών.»

Διπλή Βράβευση από την Dell

Technologies στην Cosmos Business

Systems | Read More

Μια διπλή διάκριση για την Cosmos Business Systems

επεφύλασσε η Dell Technologies κατά την τελετή των

“Dell Partner Awards 2022”, που πραγματοποιήθηκε σε

μια λαμπρή τελετή στο Ble στον Άλιμο. Κατά την τελετή η

Cosmos Business Systems έλαβε τα βραβεία:

“Excellence in New Business Development” &

“Excellence in Marketing”.

Η Cosmos Business Systems ολοκλήρωσε την

αναβάθμιση των υπηρεσιών του οργανισμού

ENTERPRISEGREECE | Read More

Η Cosmos Business Systems σε συνεργασία με την θυγατρική

της εταιρεία λογισμικού Cosmos Consulting AEBE, ολοκλήρωσε

με επιτυχία το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και

παραμετροποίηση Λογισμικού και Εφαρμογών Υποστήριξης

της λειτουργίας του Export Helpdesk του οργανισμού

ENTERPRISE GREECE».

Εκδήλωση της Cosmos Business

Systems σε συνεργασία με την Dell στο

Εστιατόριο “Βασίλαινας”

Η Cosmos Business Systems σε συνεργασία με την Dell

Technologies πραγματοποίησαν την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

εκδήλωσηστο εστιατόριο «Βασίλαινας» και συζήτησαν για:

• A new digital world is disrupting IT infrastructure

• Accelerate innovation with VxRail

• Dell Clients solutions (latest models, what is coming up,)

• Recycling

Οδηγός για το πρόγραμμα

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ | Read More

Mάθετε ό,τι χρειάζεστε για την συμμετοχή σας στο νέο επιδοτούμενο

πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» στον Αναλυτικό οδηγό που

ετοίμασε για εσάς η Cosmos Business Systems S.A. Οι αιτήσεις θα

διαρκέσουν έως 15 Σεπτεμβρίου 2022 και δικαιούχοι είναι οι

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τζίρο έως 50 εκ. ευρώ και

προσωπικό από 1 έως 250 άτομα. Για περισσότερες πληροφορίες

επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο σύμβουλο της Cosmos

Business System.
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Θεσσαλονίκη

Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων ΘΕΡΜΗ 1

9o χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης

ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 477670-1 / Fax: 2310 477672

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γεωργία Σκεπαστιανού

email: cosmos.thess@cbs.gr

www.cbs.gr

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

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

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
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