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Δελτίο Τύπου
Η Cosmos Business Systems βραβεύεται ως
«Country Partner of the Year»
από Dell - EMC

Αθήνα, 14/10/2016

Με την διάκριση για την εξαιρετική απόδοση κατά το 2016 ως «Country Partner of the Year», σε
Ελλάδα και Κύπρο, για όλη την γκάμα των προϊόντων, βράβευσε η Dell - EMC την Cosmos Business Systems, στα
πλαίσια του ετήσιου πανευρωπαϊκού (ΕΜΕΑ) συνεδρίου των συνεργατών της “Dell – EMC”, σε δείπνο που
πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Νάσιουτζικ. Η Cosmos διακρίθηκε μεταξύ των συνεργατών της Dell-EMC, από
πλευράς όγκου πωλήσεων, της σημαντικής αύξησης της απόδοσης της, αλλά και της επένδυσης σε
τεχνογνωσία, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το βραβείο παρέλαβαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου
της Cosmos, κος Δημήτρης Δάφνης και ο Διευθυντής Υποδομών Πληροφορικής κος Στάθης Αντωνόπουλος.
Η βράβευση της Cosmos από την Dell - EMC αποτελεί την αναγνώριση των επενδύσεων και της
μεθοδικής δουλειάς που γίνεται με στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς και της παροχής λύσεων υψηλής
προστιθέμενης αξίας. Η προσπάθεια αυτή απέδωσε και η Cosmos θα συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς,
βασιζόμενη στην ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα των ολοκληρωμένων λύσεων σε τεχνολογίες της Dell EMC, που αποτελούν την ναυαρχίδα της παγκόσμιας αγοράς μετά μάλιστα και την ενοποίηση των δύο
παγκόσμιων leaders.

Η Cosmos Business Systems AEBE, συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριοτέρων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής αγοράς. Στον όμιλο της Cosmos περιλαμβάνονται επιπλέον οι εταιρείες Cosmos Consulting
AEBE και CBS IT Systems Cyprus (LTD).
Ο κύκλος εργασιών της το 2015 ανήλθε στα 30 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 2016, 28 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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