
 
 
   

  

  
  
  
   

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Cosmos Business Systems  

Dell Growth Partner of the Year 2020 

  
 

Αθήνα,  1/7/2020 

 

Σε μια ξεχωριστή και διαφορετική από την καθιερωμένη, λόγω COVID-19, τελετή βράβευσης 

συνεργατών, η Cosmos Business Systems βραβεύτηκε ως «Growth Partner of the Year» της Dell. 

Η βράβευση αυτή, είναι αποτέλεσμα της συνεχούς και εστιασμένης στρατηγικής στον τομέα των 

συστημάτων, των δικτύων και των προσωπικών υπολογιστών, έρχεται σαν επιστέγασμα της συλλογικής 

προσπάθειας των στελεχών της εταιρείας και της συνεργασίας με την ομάδα πωλήσεων και τους 

μηχανικούς της Dell Ελλάδος. 

Η συνεργασία της Cosmos με την Dell, έχει ξεκινήσει ήδη από το 2004, όταν η εταιρεία άνοιξε το 

υποκατάστημα στην Ελλάδα και η Cosmos έχει διακριθεί με κορυφαίες διακρίσεις πάνω από 9 φορές. 

Ο κος Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmos Business Systems, στη 

δήλωσή του σχετικά με την νέα αυτή βράβευση, ανέφερε σχετικά: «Η σχέση της εταιρείας μας με την 

Dell είναι μακρά και εποικοδομητική και αποτελεί πρότυπο κοινής προσπάθειας για την εξυπηρέτηση 

των κοινών πελατών μας, με κορυφαίας ποιότητας είδη και λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών. Στο 

στόχο αυτό, έχουμε προσθέσει την επιπλέον ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της πανδημίας 

με επιτυχία και να προσφέρουμε καθημερινά καλύτερες και περισσότερες τεχνολογικές απαντήσεις στις 

σημερινές απαιτήσεις της αγοράς. Ήδη αναμένουμε ισχυρή ανάπτυξη τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον 

δημόσιο τομέα. Ευχαριστούμε την Dell για την τιμή που μας κάνει και είμαστε βέβαιοι ότι και το 2021 θα 

είμαστε πάλι μαζί στις βραβεύσεις!» 

 

 



   
  

 
 

  

 
 
 
 

 
 
Σχετικά με την Cosmos Group 

 
Η Cosmos Group (Cosmos Business Systems AEBE, Cosmos Consulting AEBE , CBS IT Systems Cyprus (LTD) 

συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής και Κυπριακής αγοράς. 

Ο κύκλος εργασιών της το 2019 ανήλθε στα 32 εκ € και απευθύνεται σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις του 

Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.  

Η Cosmos Business Systems συμπλήρωσε το 2018, 30 χρόνια λειτουργίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες Cosmos Business Systems AEBE, Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, κα. Βίκυ 

Κρομμύδα, τηλ: 210 6492 800 ext. 926, fax: 210 6464 069, email: krommydav@cbs.gr και ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.cbs.gr. 
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