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ΒΡΑΒΕΊΑ

Ξεκινήσαμε το 1981 εμπνεόμενοι
από τις τεράστιες προοπτικές που
διαβλέπαμε να ανοίγονται με τους
προσωπικούς υπολογιστές και επί 40
χρόνια πρωταγωνιστούμε στις εξελίξεις, φέρνοντας τις νέες ψηφιακές
τεχνολογίες στη χώρα μας–υπολογιστές, δίκτυα, κινητή τηλεφωνία,
Internet, Cloud, ΙοΤ. Παράλληλα, με
επιτυχημένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες δημιουργήσαμε τον Όμιλο
Quest, έναν από τους μεγαλύτερους
Ελληνικούς Ομίλους, με παρουσία σε
νευραλγικούς τομείς της οικονομίας.
Σήμερα εξελισσόμαστε συνεχώς συμβάλλοντας στην ψηφιακή μετάβαση:
• Είμαστε ο μεγαλύτερος διανομέας προϊόντων ICT
• Επενδύουμε δυναμικά στο Cloud.
Συγκαταλεγόμαστε στους μεγαλύτερους συνεργάτες της Microsoft,
εστιάζοντας σε λύσεις Modern
Workplace, Process Automation, &
Secure Infrastructure (Μ365/Azure)
• Πιστεύουμε στο e-commerce και
αναπτύσσουμε το www.you.gr
• 
Διαμορφώνουμε τον νέο διασυνδεδεμένο κόσμο, συνεργαζόμενοι με τη Xiaomi και άλλους
πρωτοπόρους κατασκευαστές.
Η δύναμή μας, οι άνθρωποί μας
Είμαστε μία ομάδα που μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα, αρχές και αξίες.
Καινοτομία, ομαδικότητα, πρω-
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τοβουλία, αξιοκρατία, σεβασμός,
συνεχής βελτίωση, διαμορφώνουν
την κουλτούρα μας. Επιδίωξή μας
είναι να αποτελούμε διαχρονικά ένα
σπουδαίο Οργανισμό για να εργάζεται κάποιος και να ευημερεί, προσφέροντας προοπτικές, ικανοποίηση
και υπερηφάνεια σε κάθε εργαζόμενο που θέλει να δημιουργεί αξία με
τη χρήση της τεχνολογίας.
Με το βλέμμα στην κοινωνία
Γνωρίζουμε καλά πως μια επιχείρηση ευημερεί όταν ευημερεί η
κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται. Γι’ αυτό, εφαρμόζουμε και
σχεδιάζουμε λύσεις που μειώνουν
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Βρισκόμαστε κοντά στους νέους, προσφέροντας υποτροφίες, πρακτική
άσκηση και προγράμματα ενίσχυσης ψηφιακών δεξιοτήτων. Παράλληλα, υλοποιούμε σημαντικές δράσεις που διασυνδέουν την ψηφιακή
τεχνολογία με την εκπαίδευση και
υποστηρίζουμε ΜΚΟ.
Η αποστολή μας
Συνεχίζουμε την επιτυχημένη πορεία μας, με ενθουσιασμό για τις
προοπτικές που ανοίγονται εμπρός
μας, προσηλωμένοι στην αποστολή
μας να μετατρέπουμε την τεχνολογία σε εφαλτήριο εξέλιξης και προόδου για την κοινωνία μας.

