
  

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Cosmos Business Systems 

στην ανώτατη βαθμίδα συνεργατών της Cisco ως 

“Cisco Gold Partner”  

Σε Ελλάδα – Κύπρο - Μάλτα 

Αθήνα, 06/07/2022 

 

Η Cosmos Business Systems πιστοποιήθηκε στην ανώτατη βαθμίδα συνεργατών της Cisco ως 

“Cisco Gold Partner”και πλέον μπορεί να προσφέρει τις κορυφαίες υπηρεσίες της, σε δίκτυα 

δεδομένων, εικόνας και φωνής καθώς και σε θέματα ασφάλειας σε Ελλάδα , Κύπρο και Μάλτα. 

Πιο συγκεκριμένα η Cosmos Business Systems, τόσο απευθείας όσο και με την τοπική υποστήριξη  

μέσω της θυγατρικής της στην Κύπρο, CBS IT SYSTEMS CYPRUS LTD, θα παρέχει και στην Κυπριακή αγορά 

ολοκληρωμένες και υψηλής ποιότητας λύσεις και υπηρεσίες στον τομέα των δικτύων, των επικοινωνιών 

και της ασφάλειας, έχοντας αποκτήσει πολλαπλές τεχνολογικές εξειδικεύσεις και πιστοποιήσεις σε 

λύσεις Cisco, όπως “Advanced Collaboration Architecture Specialization”, “Advanced Enterprise Networks 

Architecture Specialization”, “Advanced Security Architecture Specialization” και “Customer Experience 

Specialization”. 

Διαθέτοντας καταρτισμένα στελέχη σε πωλήσεις και τεχνικό, μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές 

υπηρεσίες στους πελάτες της για να αξιοποιήσουν και να βελτιώσουν τις Cisco υποδομές τους, να 

επιλύσουν τυχόν προβλήματα και να επιτύχουν τους στόχους τους, προσφέροντας μία μοναδική 

εμπειρία CX (Customer Experience).  

Κατακτώντας την εξαιρετικά σημαντική πιστοποίηση του Cisco Gold Partner, αποδεικνύεται η 

μακροχρόνια και στενή συνεργασία, αλλά και η βαθιά σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Cisco και της CBS, 

καθώς η CBS έχει αποδείξει την αξία της με εξειδικευμένο προσωπικό μηχανικών αλλά και πωλήσεων, 

κατέχοντας πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους πελάτες της.  

Την πιστοποίηση Cisco Gold Partner διαθέτει εξαιρετικά μικρός αριθμός επιλεγμένων 

επιχειρήσεων  σε όλο τον κόσμο, γεγονός που καθιστά την συνεργασία αυτή πολύ σημαντική τόσο για 

την εταιρεία, όσο και κυρίως τους πελάτες μας.   



  
  

 

  

Ο Κος Δημήτρης Δάφνης, CEO της CBS, δήλωσε: «Είμαστε εξαιρετικά ενθουσιασμένοι για την 

επιτυχή πορεία της πιστοποίησης μας ως Cisco Gold Partner, που βασίστηκε στην συλλογική εργασία άνω 

των 30 μηχανικών και στελεχών  της Cosmos επί 12 και πλέον μήνες, μέχρι το audit από την αρμόδια 

διεθνή και ανεξάρτητη υπηρεσία της Cisco. Είμαστε βέβαιοι ότι η εμπειρία και αξία αυτής της 

πιστοποίησης θα προσδώσει ιδιαίτερα οφέλη στους πελάτες μας σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα,  στην 

πορεία τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επομένων ετών. Ευχαριστούμε τέλος όλα τα στελέχη της 

Cisco Hellas για την αμέριστη βοήθεια στην επίτευξη του εγχειρήματος αυτού!  

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η σχέση μας με την Cisco έχει ξεκινήσει ήδη από τις αρχές της 

δεκαετίας του 90 , πριν σχεδόν 30 χρόνια , και φτάνει τώρα στην κορύφωση. Για μας είναι μια νέα ακόμη 

καλύτερη αρχή !  » 

Η Cosmos, ως Cisco Gold Partner, με πολλές διακρίσεις και βραβεύσεις από την Cisco, αποτελεί 

έμπειρο συνεργάτη για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. 

 

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 της Cosmos το 2021 ανήλθε στα 45 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.   
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