
Εκδήλωση της Cosmos Business Systems

για τον εορτασμό του Cisco Gold
Partnership. Read More

Η Cosmos Business Systems γιόρτασε την ανάδειξή της ως

Cisco Gold Partner με εκδήλωση που πραγματοποίησε, τη

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, στο εστιατόριο Balthazar.

Η Cosmos Business Systems

ανάδοχος του έργου της ΗΔΙΚΑ για τον

ΟΠΕΚΑ | Read More

H Cosmos Business Systems αναδείχθηκε ανάδοχος του

έργου για την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου

Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης επιδομάτων και

επιχειρησιακών λειτουργιών του ΟΠΕΚΑ με συνολικό

προϋπολογισμό 927.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ..

Η ένωση εταιρειών «Cosmos Business

Systems – Q&R» ανέλαβαν την υλοποίηση

του έργου του Υπουργείου Εξωτερικών:

«Δημιουργία κεντρικής υποδομής του

Εθνικού Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (ΕΕΣ)»

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,6 εκατ. Ευρώ και

αφορά τη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος με το

οποίο θα γίνεται η καταγραφή της εισόδου και της εξόδου των

πολιτών τρίτων χωρών προς και από τον χώρο Schengen,

Στόχος του είναι ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των κοινών

εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και η αυτοματοποίηση των

συνοριακών ελέγχων.

Η Cosmos Business Systems ανάδοχος

του έργου e-Law της Νομικής

Υπηρεσίας Κύπρου | Read More

Η Cosmos Business Systems σε συνεργασία με τη CBS IT,

θυγατρική της εταιρία στην Κύπρο, ανέλαβαν το έργο E-

Law για την «Αγορά δικαιώματος χρήσης

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος

διαχείρισης υποθέσεων Νομικής Υπηρεσίας της

Κυπριακής Δημοκρατίας, αξίας 1.423.460 € πλεον ΦΠΑ

Ενισχύστε την Ασφάλεια της 

επιχείρησής σας με το πρόγραμμα

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ | Read More

Δείτε τις λύσεις που προσφέρει η Cosmos Business Systems για

την ενίσχυση της ασφάλειας της επιχείρησής σας και επιδοτούνται

από το πρόγραμμα ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ. Οι αιτήσεις για την

ένταξή σας στο πρόγραμμα θα διαρκέσουν έως 14 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

Special Offers στο E-Cosmos!
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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

https://www.cbs.gr/el/e%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-cisco-gold-partnership-%CF%83%CF%84%CE%BF-balthazar
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https://ecosmos.gr/collections/special-offers/products/hp-8000-sff-c2d-e7500-hp-monitor-19-la1951g-dqr-keyboard-and-mouse
https://ecosmos.gr/collections/special-offers/products/conceptum-g301-10-1-32gb-refurbished

