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ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΠΕ

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία Connecticore εξέφρασε την πρόθεση να πραγματοποιήσει
επίσκεψη στην Κύπρο στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017 με σκοπό να παρουσιάσει σε κυπριακές
επιχειρήσεις τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και να συνάψει συνεργασία/ες με εταιρείες που
ασχολούνται με λύσεις πληροφορικής και θα ήθελαν να προσφέρουν υπηρεσίες cloud στους
πελάτες τους που καλύπτουν όλες τις ανάγκες τους για μηχανοργάνωση.
Η εταιρεία παρέχει λύσεις με τις οποίες μια εταιρεία δεν χρειάζεται να έχει καθόλου μηχανήματα
στον χώρο της. Επίσης προσφέρει πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή, από οποιοδήποτε μέρος
του κόσμου. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που δίνει η εν λόγω εταιρεία έχουν να κάνουν με:




Την ασφάλεια που δίνει η λύση. Η ιδιωτικότητα της πληροφορίας έναντι οποιουδήποτε
εξωτερικού είναι εξασφαλισμένη. Η Ελληνική εταιρεία είναι από τις πολύ λίγες που είναι
πιστοποιημένη για την εγγύηση της ασφάλειας των δεδομένων.
Την μεγάλη εξοικονόμηση πόρων που προσφέρει η ανυπαρξία μηχανημάτων. Μπορεί ο
χρήστης μέσα από το κινητό του, από τάμπλετ, από ένα φορητό που έχει να βλέπει παντού
το ίδιο περιβάλλον εργασίας του. Επιπρόσθετα, δίνουν εξαιρετικές τιμές παροχής των
υπηρεσιών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία μπορείτε να επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα της: www.connecticore.com
Οι επιχειρηματικές συναντήσεις μπορούν να διεξαχθούν στα γραφεία των Κυπριακών
επιχειρήσεων ή στα γραφεία του ΙΠΕ εάν το επιθυμείτε.
Εάν ενδιαφέρεστε να συναντήσετε την εν λόγω εταιρεία παρακαλώ όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον
στέλνοντας την αίτηση που ακολουθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση nkaffa@research.org.cy το
αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Παρακαλώ μην επικοινωνείτε απευθείας με την εταιρεία καθώς οι συναντήσεις, στο πλαίσιο της
επιχειρηματικής αποστολής, θα προγραμματιστούν από το ΙΠΕ ως συντονιστής του εθνικού
δικτύου - μέλος του Enterprise Europe Network και μέλος της Θεματικής Ομάδας για το ICT.
Για τυχόν απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Νέδη Καφφά, Επιστημονικός Λειτουργός στο
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, τηλ. 22205039.
Σας ευχαριστώ.
Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός, KEBE
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Email:
Tηλ. +35722889752
Fax. +35722661044

-

-

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38, 1066, Λευκωσία, Τηλ. 22889752/49, Φαξ. 22661044, E-mail: info.bsccy@ccci.org.cy

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38, 1066, Λευκωσία, Τηλ. 22889752/49, Φαξ. 22661044, E-mail: info.bsccy@ccci.org.cy

