ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Country Manager της CBS IT Systems Cyprus, κος Σπύρος Κουρής
εκλέχθηκε ως Γραμματέας στο Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου Εταιρειών Τηλεπικοινωνιών (ΣΕΤΗΛ) Κύπρου
Λευκωσία, 09/12/2021
Μια ιδιαίτερη τιμή επεφύλαξε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιρειών
Τηλεπικοινωνιών (ΣΕΤΗΛ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) - Cyprus
Employers and Industrialists Federation (oeb.org.cy) , όπου κατά την εκλογική διαδικασία, εξελέγη
ομόφωνα το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Κατά την συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα

ο

Country Manager της CBS IT Systems Cyprus, κος. Σπύρος Κουρής, εξελέγη Γενικός Γραμματέας.
.

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Τηλεπικοινωνιών (ΣΕΤΗΛ) Κύπρου, ιδρύθηκε από επιχειρήσεις του τομέα
των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας, με σκοπό την ενίσχυση του κλάδου και τη δημιουργία ισχυρών
δεσμών συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των εταιριών – μελών του. Εκπροσωπεί 35 επιχειρήσεις
που αντιπροσωπεύουν ένα πολύ σημαντικό μέρος του συνολικού κύκλου εργασιών της κυπριακής
αγοράς στην πώληση προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας και
διαδικτύου.
Ο κος Σπύρος Κουρής με πολυετή εμπειρία και γνώση στον κλάδο της πληροφορικής σε
Ελλάδα και Κύπρο έχει διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία την υλοποίηση έργων υψηλής αξίας του
Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα στην Κυπριακή αγορά, αποδεικνύοντας την αξία του και τις ικανότητες
του στον ρόλο που έχει αναλάβει ως Country Manager στην θυγατρική εταιρεία CBS IT Systems Cyprus,
του ομίλου Cosmos Business Systems.

Σχετικά με την CBS IT Systems Cyprus LTD

H CBS IT Systems Cyprus LTD συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων στον τομέα των
ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Κυπριακής αγοράς. Ιδρύθηκε στην Λευκωσία
της Κύπρου το 2010 ως θυγατρική εταιρεία της Cosmos Business Systems AEBE, η οποία δραστηριοποιείται στον
τομέα της Πληροφορικής από το 1988.
Η δραστηριότητα της CBS IT (CY) επικεντρώνεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών (Data Centers, υποδομές πληροφορικής και δικτύων) , την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών
υποστήριξης επιχειρήσεων καθώς και την εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού (ERP, CRM, BI, BPM). Η εταιρεία
διακινεί επίσης τυποποιημένο λογισμικό, ενώ αναλαμβάνει έργα στα οποία περιλαμβάνονται εφαρμογές, καθώς
και υπηρεσίες βασισμένες στο διαδίκτυο (Internet) και το Cloud.
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2020 ανήλθε στα 40 εκ. € και απευθύνεται σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις
του Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.
Για περισσότερες πληροφορίες CBS IT Systems (Cyprus) LTD, Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, κα. Μαίρη
Ανδρέου, τηλ.: +357 22442101, fax: +357 22313840, email: andreoum@cbs.gr και ηλεκτρονική διεύθυνση
www.cbsit.com.cy.

