
 
 
   

  

  
  
  
  
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Cosmos Business Systems βραβεύτηκε 
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως 

«ENTERPRISE PARTNER OF THE YEAR for 2019» 
της Huawei 

 
Αθήνα, 12/02/2020 

 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Cosmos Business Systems βραβεύτηκε ως «ENTERPRISE 

PARTNER OF THE YEAR for 2019» στην τελετή βραβείων «2019 PARTNER AWARDS» της 

Huawei, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2020, στο Μουσείο Γουλανδρή. 

Η βράβευση αυτή συμβολίζει την αναγνώριση και την επιβράβευση για τη συνεισφορά της 

Cosmos Business Systems στην αγορά πληροφορικής παρέχοντας προϊόντα Huawei. Η Cosmos 

έχει επενδύσει στην εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της, ώστε να παρέχει 

ολοκληρωμένες enterprise solutions for Networks and Data Center της Huawei.   

Το βραβείο παρέλαβε ο κύριος Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

της Cosmos Business Systems, o οποίος δήλωσε «Είναι μεγάλη τιμή να βραβεύεται η εταιρεία 

μας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως Enterprise Partner of the Year από έναν διεθνή 

κολοσσό, την Huawei. Η επιτυχία αυτή, δείχνει αφ’ ενός την στρατηγικότητα της συνεργασίας 

στο τομέα των δικτύων και επικοινωνιών, και αφ’ ετέρου  την προσήλωση των στελεχών και 

των δύο εταιρειών σε Ελλάδα και Κύπρο, για την διεύρυνση των μεριδίων στους εξαιρετικά 

ανταγωνιστικούς τομείς των Τραπεζών, των Τηλεπικοινωνιών και του Δημοσίου Τομέα. 

Είμαστε βέβαιοι ότι και το 2020 θα είναι έτος σημαντικών επιτυχιών!». 

 
 
 
 
 
 



   
  

 
 

  

 
 

 

 

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 2019 ανήλθε στα 32 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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