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Δελτίο Τύπου 
 

 

 

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας  

της Cosmos Group 

30 Χρόνια Cosmos ! 

  

 
 

Αθήνα, 22/1/2018 
 
 

  
 Η Cosmos  πραγματοποίησε το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018, στο Art Factory, στον Ταύρο, την 

εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της, με την παρουσία στελεχών όλων των 

εταιρειών του ομίλου, Cosmos Business Systems, Cosmos Consulting και CBS IT Systems Cyprus Ltd, από 

Ελλάδα και Κύπρο.  

 

 H κοπή της πίτας σηματοδοτεί την αφετηρία για τον εορτασμό των 30 ετών από την ίδρυσή της 

Cosmos το 1988. Με την ευκαιρία αυτή παρουσιάστηκε το νέο λογότυπο και το νέο εταιρικό της video 

(https://youtu.be/JhqR9vuSUm4)  με τα επιτεύγματα αυτών των 30 ετών, που θα αποτελέσει και την 

βάση της επικοινωνιακής στρατηγικής για όλη την χρονιά. 

 

 Στις σύντομες ομιλίες τους ο Πρόεδρος του Ομίλου κ. Δημήτρης Δάφνης και η C.O.O. κα Κάτια 

Φύτρου μίλησαν για την νέα πορεία της εταιρείας,  τους στόχους της φετινής χρονιάς και εξήγησαν 

πως η Cosmos εξελίχθηκε και πέτυχε μέσα στον χρόνο να κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις  στον 

κλάδο της τεχνολογίας στην Ελλάδα και την Κύπρο, επισημαίνοντας την δυναμική που έχει η εταιρεία 

μέσω του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει. 

 

 Μετά την κοπή της πίτας και την βράβευση των 8 στελεχών που διακρίθηκαν το 2017, 

ακολούθησε δεξίωση.  

  

http://www.cbs.gr/
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Η Cosmos Business Systems AEBE και οι θυγατρικές της , συγκαταλέγονται μεταξύ των κυριοτέρων επιχειρήσεων στον τομέα των 

ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής και Κυπριακής αγοράς. 
 
 Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2017 ανήλθε στα 24 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 Μαίρη Ανδρέου, τηλ.: 210 

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