
Η Cosmos Business Systems πιστο-

ποιήθηκε ως Great Place to Work® από τους
εργαζομένους της

H Cosmos Business Systems συμμετείχε για πρώτη φορά στην

έρευνα GREAT PLACE TO WORK που αναδεικνύει τις εταιρείες με

το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα με βάση την

αξιολόγηση από την άποψη που έχουν οι εργαζόμενοι για την

εταιρεία τους και πιστοποιήθηκε ως Great Place to Work®.

Η κα Σοφία Πετράκη, HR Director της Cosmos Business

Systems δήλωσε: «Η Cosmos Business Systems πιστεύει στην

ακεραιότητα, τη δέσμευση, την ομαδικότητα, την εμπιστοσύνη.

Αξίες που μοιραζόμαστε όλοι και τις κάνουμε πράξη στην

εργασιακή μας καθημερινότητα. Ως αποτέλεσμα, η CBS

πετυχαίνει σήμερα ένα νέο ορόσημο, κερδίζοντας την πιστοποίηση

Great Place to Work®!”

Η Cosmos Business Systems συμμετείχε 

με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις στην 

Διεθνή Έκθεση Τεχνολογίας &

Καινοτομίας “Βeyond 2022”. | Read More

Η Cosmos Business Systems συμμετείχε στην Διεθνή

Έκθεση Τεχνολογίας & Καινοτομίας “Βeyond 2022” που

πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη από τις 29

Σεπτεμβρίου έως 1η Οκτωβρίου και στον χώρο της Δ.Ε.Θ.

Στα πλαίσια της έκθεσης η Cosmos Business Systems

πραγματοποίησε πολλές παράλληλες εκδηλώσεις εντός και

εκτός του χώρου της έκθεση, ενώ γιόρτασε την ανάδειξή της ως

Cisco Gold Partner στο Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού

και Ψηφιακών Δεξιοτήτων (DT&S) – Cisco

Η Cosmos Business Systems βραβεύεται για 

το έργο Enterprise Greece από τα Bite

Awards. | Read More

H Cosmos Business Systems έλαβε BRONZE βραβείο στα Bite

Awards για το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και

παραμετροποίηση Λογισμικού και Εφαρμογών Υποστήριξης

της λειτουργίας του Export Helpdesk του οργανισμού

ENTERPRISE GREECE» στην κατηγορία «Εφαρμογές / Λυ ́σεις

για τη Δημόσια Διοίκηση», στην τελετή απονομής που

πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Οίνου - Markou Wine Museum.

CBS-LAN: η Νέα Εταιρεία Cyber Security, με

τη σύμπραξη των εταιριών Cosmos

Business Systems και Lancom.

Οι πρόεδροι των εταιρειών Cosmos Business Systems

(CBS), Δημήτρης Δάφνης και Lancom, Γιώργος Νώλης

ανακοίνωσαν την κοινή τους επιχειρηματική σύμπραξη, με την

συγκρότηση της νέας επιχείρησης με την επωνυμία

CBS-LAN, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει τη δραστηριότητά

της μέσα στον Οκτώβριο και θα δραστηριοποιείται στον

τομέα της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής, το

cyber security και της παρακολούθησης συμβάντων

ασφάλειας (SOC) σε 24ωρη βάση, με δραστηριότητα, σε

Ελλάδα και Κύπρο.

Η Cosmos Business Systems απέκτησε

την ανώτατη εξειδίκευση Networking
“HCIE" της Huawei | Read More

H Cosmos Business Systems απέκτησε την πιστοποίηση “HCIE -

Huawei Certified ICT Expert - Routing & Switching” της Huawei.

Η πιστοποίηση αυτή σηματοδοτεί την τεχνογνωσία και την

εμπειρία στο σχεδιασμό, στην εγκατάσταση και στην υποστήριξη

λύσεων και συστημάτων Huawei προσφέροντας στους πελάτες

της ποιοτικές υπηρεσίες σε προϊόντα Huawei.
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Follow us!

Click for Cosmos Corporate video

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

Στην Cosmos Business Systems κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός

της ΚτΠ με αντικείμενο «Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου

Αεροφωτογραφιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού

(ΓΥΣ)- Ανάπτυξη και Παροχή Υπηρεσιών», έναντι 10,8 εκατ.

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σκοπός του έργου είναι η

ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και δημιουργία μεταδεδομένων για το

σύνολο του διαχρονικού αρχείου Αεροφωτογραφιών (Α/Φ) της

Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ).

Στην Cosmos Business Systems η

ψηφιοποίηση της Γεωγραφικής Υπηρεσίας

Στρατού.

https://www.cbs.gr/el/beyond-2022-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.cbs.gr/el/%CE%B7-cosmos-business-systems-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-enterprise-greece-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B1-bite-awards
https://www.cbs.gr/el/%CE%B7-cosmos-business-systems-%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-networking-%E2%80%9Chcie-%CF%84%CE%B7%CF%82-huawei
https://el-gr.facebook.com/CosmosBusinessSystemsSA
https://www.linkedin.com/company/cosmos-business-systems
http://instagram.com/cosmosbusinesssystems?utm_source=ig_profile_share&igshid=dn4pjs6t70r0
https://www.youtube.com/channel/UCUpfi4QRRk1ovN3qSrRFxFQ
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