
BUSINESS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Φροντίζουμε την επιχείρησή σας

 με τις υπηρεσίες μας



ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ… 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

b2b.kotsovolos.gr | 210 28 99 999



Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις κεντρικής διαχείρισης
περιεχομένου με παραμετροποίηση των καρτελών, των
γλωσσών και της προβολής των υπηρεσιών της επιχείρησης
ή του ξενοδοχείου σας αλλά και τη σύνδεση με το σύστημα
διαχείρισης λογαριασμών, για την παροχή προσωποποιημένων
υπηρεσιών στους πελάτες σας. Φροντίζουμε ακόμα κάθε
σας ανάγκη μετά την αρχική παραμετροποίηση.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό της κατάλληλης λύσης δικτύου 
καθώς και την εγκατάσταση των οθονών και των players. 
Φροντίζουμε για τη δημιουργία και την κεντρική διαχείριση 
του περιεχομένου όπως και την τεχνική υποστήριξη σε κάθε 
στάδιο λειτουργίας.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
SMART DIGITAL SIGNAGE

Παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις για τις ανάγκες 
της επιχείρησής σας. Οι χρήστες έχουν δυνατότητα 
ενδοεπικοινωνίας, τηλεσυνδιάσκεψης και προώθησης 
κλήσεων. Οι λύσεις που προτείνουμε είναι σχεδιασμένες με 
στόχο να καλύπτουν όλες τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες σας.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Σχεδιάζουμε λύσεις εταιρικού δικτύου διευκολύνοντας την
ταυτόχρονη σύνδεση πολλών χρηστών, την αποθήκευση
εταιρικών αρχείων, την εύκολη πρόσβαση σε εταιρικούς
φακέλους. Σας παρέχουμε τον εξοπλισμό, την εγκατάσταση
και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SERVER
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Smart Signage Solution 
Certified Technical Specialists

Εμπιστευτείτε τους 
πιστοποιημένους τεχνικούς μας 
για λύσεις Smart Digital Signage



ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ… 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

b2b.kotsovolos.gr | 210 28 99 999



5* Παρέχονται μόνο στους νομούς όπου δραστηριοποιούμαστε με ιδιόκτητο κατάστημα.

Αναλαμβάνουμε την καταγραφή των αναγκών σας, ώστε να 
σας παρέχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση εξοικονόμησης 
στην κατανάλωση θερμικής ενέργειας. Φροντίζουμε ακόμα 
για την ασφαλή εγκατάσταση των ηλιακών συστημάτων αλλά 
και τη συντήρησή τους σε κάθε στάδιο λειτουργίας.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ*

Εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες καταγράφουν την παρούσα 
κατάσταση του συστήματος κλιματισμού σας. Προβαίνουμε 
στη μελέτη νέων υποδομών και εγκαταστάσεων ώστε να 
σας παρέχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση εξοικονόμησης. 
Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του συστήματος 
κλιματισμού με πιστοποιημένους εγκαταστάτες και σας 
παρέχουμε εγγύηση ασφαλούς τοποθέτησης. Ακόμα, 
επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα συντήρησης για 1, 2 ή 3 
χρόνια και συνδυάστε συντήρηση από πιστοποιημένο ψυκτικό.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ*

Εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την εγκατάσταση 
τόσο των λευκών συσκευών όσο και των τηλεοράσεων στον 
επαγγελματικό σας χώρο και σας παρέχουμε εγγύηση 
ασφαλούς τοποθέτησης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ*



ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ… 

ΜΕ 41 SERVICE CORNERS
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Service Corners
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41 SERVICE CORNERS ΓΙΑ:

Παρέχουμε υπηρεσίες επισκευής και 
αναβάθμισης software και hardware 
των desktop και των laptop σας.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑI ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
DESKTOP & LAPTOP

Αναλαμβάνουμε την επισκευή των 
Apple, Samsung, Huawei και Xiaomi 
 Smartphone σας με εγγύηση  
εργασίας και ανταλλακτικών.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
SMARTPHONE

Φροντίζουμε τη ρύθμιση των 
τηλεοράσεων σας με το συντονισμό 
και την ταξινόμηση των καναλιών σας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ

Στα 41 service corners πανελλαδικά έμπειροι τεχνικοί 
βρίσκονται δίπλα σας για να σας δώσουν άμεση λύση 
στις ανάγκες σας.

Έχοντας αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 
σας υποστηρίζουμε από την πρώτη κιόλας στιγμή.
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94 καταστήματα Πανελλαδικά


