
 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

   Η Cosmos Business Systems βραβεύτηκε από την ΙBM 

ως «Business Partner 2019». 

 

Αθήνα, 23/09/2019 

 

      Σε μια λαμπρή τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 , η ΙΒΜ 

Hellas βράβευσε την Cosmos Business Systems, ως «ΙΒΜ Business Partner 2019», μια 

ιδιαίτερα τιμητική διάκριση που επιβεβαιώνει την μακρά και αποδοτική συνεργασία των δύο 

εταιρειών που μετράει 30 περίπου χρόνια. 

     Πιο συγκεκριμένα , η Cosmos Business Systems, ξεχώρισε για την  εξαιρετική της απόδοση 

στην ανάπτυξη πωλήσεων προϊόντων της IBM , κατά το προηγούμενο έτος με ιδιαίτερα 

αυξημένες πωλήσεις σε έργα του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, καθώς και για την συμβολή της στην υλοποίηση σύνθετων ολοκληρωμένων 

λύσεων και υπηρεσιών με πλατφόρμες  της IBM. 

   Μετά την παραλαβή του βραβείου, o Διευθυντής Πωλήσεων Ιδιωτικού Τομέα της Cosmos 

Business Systems, κ. Δημήτρης Σουρμελίδης, μεταξύ άλλων,  δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη η 

χαρά μας που επιβραβεύεται μια προσπάθεια της μεθοδικής δουλειάς της Cosmos Business 

Systems. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε  με τους ίδιους ρυθμούς, με την ανταγωνιστικότητα 

και την ποιότητα των ολοκληρωμένων λύσεων που παρέχει η εταιρεία μας, με στόχο την 

υλοποίηση ακόμα πιο απαιτητικών έργων, σε συνεργασία με την ΙΒΜ Ελλάς, με την οποία μας 

συνδέουν δεσμοί μακροχρόνιας επιτυχούς συνεργασίας ». 

 

 

 



 
 

 

      

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 2018 ανήλθε στα 29 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 2019, 31 χρόνια συνεχούς 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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