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Η Cosmos Business Systems  
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Αθήνα, 20/10/2014 
 
 
 

Την επέκταση της συνεργασίας της με την Hewlett-Packard, ως HP Platinum Partner στους τομείς 
Printing & Computing της HP, ανακοίνωσε η Cosmos Business Systems A.E.B.E.   

 

Η πιστοποίηση αυτή «HP PPS Platinum Partner», αποτυπώνει την πολυετή και επιτυχημένη συνεργασία 
της Cosmos με την Hewlett Packard, αλλά και την εξειδίκευση και τεχνογνωσία που διαθέτει στις λύσεις που 
προσφέρει και βασίζονται στα προϊόντα αυτά.  

 
Η “Platinum” ταξινόμηση των συνεργατών της ΗΡ είναι νέα και αποτελεί την ανώτερη βαθμίδα 

συνεργασίας, στην οποία ανήκουν ελάχιστοι και επιλεγμένοι συνεργάτες. 
 
 Για τους πελάτες της ΗΡ και της Cosmos, η πιστοποίηση αυτή σημαίνει εξειδίκευση, βαθιά γνώση των 

προϊόντων και των λύσεων αξιοπιστία, και όγκο πωλήσεων. Η Cosmos διαθέτει εξειδικεύσεις στους τομείς των 
Υπολογιστικών Συστημάτων, (Computing Systems), των Εκτυπωτικών Λύσεων (Office Printing Solutions), των 
Σχεδιαστικών Συστημάτων (Plotters – Large Format Printing), και της Παροχής Υπηρεσιών.  

 
Η Cosmos Business Systems  είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνεργάτες της Hewlett - 

Packard στην Ελλάδα και στην Κύπρο, με απευθείας συμβόλαια αγοράς  στα προϊόντα (Servers, Storage, Pc’s, 
Notebooks, MF Printers) και στις υπηρεσίες (ASΡ). Η Cosmos είναι πιστοποιημένη για τις πωλήσεις και την 
παροχή υπηρεσιών κατά ISO9001 από την TUV Hellas. 

 
  

 

 
Η Cosmos Business Systems AEBE, συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριοτέρων επιχειρήσεων στον τομέα των 

ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής αγοράς. 
 
 
 Ο κύκλος εργασιών της το 2013 ανήλθε στα 21 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 2014, 27 χρόνια λειτουργίας.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες Cosmos Business Systems AEBE, Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, κα Κατερίνα 

Γεωργίου, τηλ.: 210 6492 800, fax: 210 6464 069, email: cosmos@cbs.gr και ηλεκτρονική διεύθυνση www.cbs.gr.  
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