
 
 

  

  

  

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Cosmos Business Systems 

συμμετείχε στο συνέδριο 

“VMWORLD 2019”  

 

Αθήνα, 08/11/2019 

 

Η Cosmos Business Systems συμμετείχε στο Συνέδριο της VMware “VMWORLD 

2019”, που πραγματοποιήθηκε στο Fira Barcelona Gran Via, στην Βαρκελώνη της Ισπανίας. 

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία, με περισσότερους από  

13.000 επισκέπτες, και 115 σπόνσορες και εκθέτες, όπως η DELL, IBM, HPe, AWS κ.α.. Το 

κεντρικό μήνυμα της διοργάνωσης ήταν Make Your Mark, με άξονα το “ΑΝΥ” (any device, 

any app, any cloud). Πυλώνας των παρουσιάσεων ήταν οι νέες τεχνολογίες και λύσεις, με 

ανοιχτή πρόσκληση στο digital transformation.  

Βασικοί ομιλητές, όπως ο CEO  Pat Gelsinger και ο COO Sanjay Poonen, ανέπτυξαν  το 

όραμα και τις λύσεις της εταιρείας πάνω στο Hydrid Cloud (με εργαλεία όπως το vSphere 

Cloud Foundation, vCloud Suite), στο networking (με εργαλεία όπως το VMware NSX και 

Velocloud  SD-WAN), στην ανάπτυξη εφαρμογών Kubernetes & Containers, αλλά και στο 

security με την Carbon Black (με endpoint security platform EPP, αφού ό,τι είναι endpoint 

είναι και entry point). 

Η Cosmos Business Systems έχει ως πρωταρχικό στόχο, την υιοθέτηση των νέων 

αυτών τεχνολογικών εργαλείων, με σκοπό να προσφέρει στους πελάτες της πάντα τις πιο 

σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις. 

 

 

 

 



 
 

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 2018, 30 χρόνια λειτουργίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες Cosmos Business Systems AEBE, Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, 

κα. Βίκυ Κρομμύδα, τηλ: 210 6492 800 ext. 926, fax: 210 6464 069, email: krommydav@cbs.gr και 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.cbs.gr.  
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