
  
  

 

  
  
  
  
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Huawei απέκτησε τον πρώτο  

Gold Enterprise Partner στην Ελλάδα: 

την Cosmos Business Systems 

 
 

Αθήνα, 04/12/2019 

 
 H Cosmos Business Systems αναδείχτηκε ως ο πρώτος και μοναδικός Gold Enterprise 

Partner της Huawei στην Ελλάδα. 

 Με την παραπάνω πιστοποίηση, η Cosmos Business Systems αναγνωρίζεται ως 

πολυετής και έμπιστος συνεργάτης της Huawei, που διαθέτει την εξειδίκευση αλλά και την 

τεχνογνωσία να παρέχει υπηρεσίες και λύσεις βάσει των προϊόντων της Huawei. 

 Για τους πελάτες της Huawei και της Cosmos Business Systems, η «χρυσή» αυτή 

πιστοποίηση αντικατοπτρίζει τη συνεχή εξειδίκευση, την εις βάθος γνώση των προϊόντων 

και  λύσεων, την αναμφισβήτητή αξιοπιστία, αλλά φυσικά και την απόδοση πωλήσεων. Η 

Cosmos Business Systems  είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνεργάτες της 

Huawei στην Ελλάδα, με ολοκληρωμένες λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που αφορούν 

Enterprise Solutions for Networks, Data Center, IT Infrastructure, Servers & Storage και End 

to end ICT Solutions. 

 Ένα από τα σημαντικότερα και μεγαλύτερα έργα της Cosmos Business Systems, που 

έχει υλοποιήσει σε συνεργασία με την Huawei, είναι ο εκσυγχρονισμός της δικτυακής 

υποδομής της Εθνικής Τράπεζας.  Παρέχοντας σύγχρονο εξοπλισμό υψηλών ταχυτήτων και 

με μεγάλες δυνατότητες επέκτασης σε πάνω από 500 καταστήματα και 32 κτίρια 

Πανελλαδικώς, βοήθησε στην οργάνωση  του πελατοκεντρικού δικτύου της τράπεζας μέσω 

του digital banking & του τεχνολογικού μετασχηματισμού. 

Η Cosmos είχε βραβευτεί ως Huawei Enterprise Partner of the year για το 2019.  



  
  

  

 

  

 
 

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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