
 

 

 

 
Cosmos Business Systems SA,  44 P. Bakogianni Str., 14452 Metamorfosi Attikis, Greece, Tel.+30210 6492800,  Fax +30210 6464069, www.cbs.gr 

   

________________________________________________________________________________________________ 

Δελτίο Τύπου 
 

 
Η Cosmos επεκτείνει την συνεργασίας της  

με την DELL EMC ως Platinum Partner 

 
 

Αθήνα, 20/3/2017 
 
 
 

Η  Cosmos Business Systems A.E.B.E. ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με την κορυφαία 

πολυεθνική κατασκευάστρια εταιρεία DELL EMC, ως εμπορικός συνεργάτης με την πιστοποίηση “DELL EMC 

Partner Platinum”, καλύπτοντας το σύνολο όλων των προϊοντικών κατηγοριών όπως Servers, Storage, Software, 

Pc’s, Φορητά και Υπηρεσίες.  

 

Η πιστοποίηση αυτή αποδεικνύει την τεχνογνωσία και την εμπειρία στο σχεδιασμό, στις πωλήσεις, 

στην εγκατάσταση και στην υποστήριξη δικτυακών λύσεων και συστημάτων της DELL EMC.  

 Σε συνεργασία με την DELL EMC, η Cosmos προσφέρει στην Ελλάδα και στην Κύπρο λύσεις που 

επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες τους αυξάνοντας την εξοικονόμηση πόρων ενώ 

παράλληλα θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στους πελάτες της στην κάλυψη των αναγκών τους για Εξοπλισμό 

και Υποδομές Πληροφορικής.  

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι οι γραμμές προϊόντων της DELL EMC, διαθέτουν λύσεις οι οποίες καλύπτουν 

όλο το φάσμα της αγοράς, του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, από πολύ μικρές επιχειρήσεις, μεσαίες, έως και 

μεγάλους οργανισμούς και Τράπεζες, στις οποίες κατέχει δεσπόζουσα θέση. 

Η νέα πιστοποίηση της Cosmos ως DELL EMC Partner Platinum, επιβεβαιώνει τόσο την εξειδίκευσή της 

σε αυτούς τους τομείς, όσο και την προσήλωσή της στην ικανοποίηση των αυξημένων απαιτήσεων των πελατών 

της καθώς και την εμπιστοσύνη της DELL EMC προς την Cosmos. 

 

 

  
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 2016 ανήλθε στα 22 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 2017, 29 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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