
  
  

 

  
  
  
  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Cosmos Business Systems 
παρουσίασε νέα προϊόντα τεχνολογίας  

μέσα από τον «έξυπνο» κόσμο της Huawei 
 
 

Αθήνα, 12/12/2019 

 
 H Cosmos Business Systems, σε συνεργασία με την Huawei, παρουσίασε νέα προϊόντα 

τεχνολογίας στο Artisanal της Κηφισιάς, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου. 

 Η εκδήλωση είχε έναν ιδιαίτερα εορταστικό χαρακτήρα λόγω της απόκτησης του τίτλου 

Gold Enterprise Partner της Cosmos Business Systems, ο οποίος την καθιστά ως την πρώτη εταιρεία 

στην Ελλάδα που τον αποκτά. Με αυτή τη «χρυσή» 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. 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 Centre, IT Infrastructure, Servers & Storage και End to end ICT Solutions.  

 Η Huawei είναι μια εταιρεία που πρωτοπορεί στις εξελίξεις της τεχνολογίας, όπως εξήγησαν 

και οι εκπρόσωποι της, και επενδύει τεράστια ποσά στην έρευνα αλλά και στην ανάπτυξη. Στην 

διοργάνωση έγινε μια δυναμική παρουσίαση της δικής της πρότασης για την 4η τεχνολογική 

επανάσταση.  

 H Cosmos Business Systems είναι ιδιαίτερα χαρούμενη για την πορεία της συζήτησης στην 

παρουσίαση αυτή. Αποσκοπεί και ευελπιστεί και σε επόμενες, μελλοντικές, παρουσιάσεις η 

συμμετοχή των παρευρισκόμενων να είναι το ίδιο τόσο θερμή και το ενδιαφέρον για τις νέες 

τεχνολογικές εξελίξεις να παραμένει αμείωτο. 

 
 
 
 
 
 
 



  
  

  

 
 
 
 
 
 

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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