
 
 

  

 

  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Στελέχη της Cosmos Business Systems  

ενημερώνονται για τις νέες τεχνολογίες  

στο VMWARE WORLD, στην Βαρκελώνη της Ισπανίας 

 

Αθήνα, 8/11/2018 

 

          Επενδύοντας στη συνεχή ενημέρωση αλλά και στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας του 

ανθρώπινου δυναμικού της,  η Cosmos Business Systems, συμμετέχει στην έκθεση της 

VMWARE που πραγματοποιείται αυτήν την εβδομάδα, στην Βαρκελώνη της Ισπανίας. 

        Στα πλαίσια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και 

να συνομιλήσουν με ειδικούς, πάνω σε θέματα σχετικά με το Networking and Security, 

Digital transformation - Digital Workspace Workspace ONE, Blockchain, Cloud, Networking 

& Security with VMware NSX, VMware desktop virtualization solutions – VDI & IoT  security  

       Σημαντική επίσης, είναι  και  η παρουσία  κορυφαίων εταιρειών  του χώρου της 

Πληροφορικής όπως, IBM , LENOVO , DELL , HPΕ , MΙCROTREND , NETAPP, VEEAM , 

MANAGEENGINE, που θα παρουσιάσουν λύσεις βασισμένες σε VMWARE, αλλά και 

μικρότερων εταιριών που επικεντρώνονται  πάνω σε θέματα monitoring virtual machines , 

hosts , και resources υποδομών τόσο “οn premise”  όσο και “on cloud”. 

        Η Cosmos Business Systems, είναι ένας από τους σημαντικότερους συνεργάτες της 

VMWARE στην Ελλάδα και την Κύπρο και επενδύει συνεχώς σε τεχνολογίες αιχμής, για τις 

σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, ειδικά σε θέματα Cloud και Virtualization.  



 
 

 

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 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 Ελίνα Αλεξανδρίδη , τηλ.: 210 6492 800, fax: 210 6464 069, email: cosmos@cbs.gr και ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.cbs.gr.  
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