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Πιστεύουμε στη δύναμη της τεχνολογίας να αλλάζει τον κόσμο. Γι’ αυτό επί
40 χρόνια πρωταγωνιστούμε στις εξελίξεις, φέρνοντας τις νέες ψηφιακές
τεχνολογίες στη χώρα μας. Παράλληλα,
με το βλέμμα στο μέλλον, δημιουργήσαμε τον Όμιλο Quest, έναν από τους
μεγαλύτερους Ελληνικούς Ομίλους, με
παρουσία σε νευραλγικούς τομείς της
οικονομίας.
Σήμερα, συνεχίζουμε να κοιτάμε με ενθουσιασμό κάθε τεχνολογική πρωτοπορία και να φέρνουμε τη θετική αλλαγή
σε όλους.
• Είμαστε ο μεγαλύτερος συνεργάτης
των ICT κατασκευαστών και επεκτεινόμαστε σε νέους τομείς, όπως
οι ηλεκτρικές συσκευές και ο κλιματισμός.
• Επενδύουμε δυναμικά στο Cloud.
Συγκαταλεγόμαστε στους μεγαλύτερους συνεργάτες της Microsoft στους
τομείς του Work Transformation και
Secure Infrastructure (Μ365/Azure).
• Διαμορφώνουμε τον νέο διασυνδεδεμένο κόσμο, μέσω της συνεργασίας μας με τη Xiaomi και άλλους κατασκευαστές.
• Προτείνουμε νέες eco λύσεις, όπως
τα e-motorcycle Segway και οι φορητοί σταθμοί ενέργειας Ecoflow
• Δημιουργούμε προηγμένες εμπειρίες στους πελάτες μας, τόσο στα
φυσικά μας καταστήματα (Xiaomi

Stores), όσο και στον ψηφιακό κόσμο (e-shop www.you.gr)
Οι άνθρωποί μας, η δύναμή μας
Είμαστε μία ομάδα που μοιραζόμαστε
το ίδιο όραμα, αξίες και πάθος για το
καινούργιο. Καινοτομία, ομαδικότητα,
πρωτοβουλία, αξιοκρατία, σεβασμός,
συνεχής βελτίωσης, διαμορφώνουν την
κουλτούρα μας.
Επιδίωξή μας είναι να αποτελούμε διαχρονικά μια σπουδαία εταιρεία για
να εργάζεται κάποιος και να ευημερεί,
προσφέροντας προοπτικές, ικανοποίηση και υπερηφάνεια σε όποιον θέλει να
δημιουργεί αξία μέσω της τεχνολογίας.
Με το βλέμμα στο μέλλον
Γνωρίζουμε καλά πως το μέλλον και η
ευημερία μας συνδέονται άμεσα με το
μέλλον του πλανήτη και της κοινωνίας
μας. Γι’ αυτό, βάζουμε υψηλούς στόχους. Μεγαλώνουμε δυναμικά δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και
διερευνώντας νέες προκλήσεις. Παράλληλα, μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, είμαστε σε συνεχή
επαφή με τους νέους, προσφέροντας
υποτροφίες και πρακτική άσκηση και
υποστηρίζουμε με δράσεις τους πιο ευάλωτους.
Όραμά μας είναι να συνεχίσουμε να
πρωταγωνιστούμε στην πρόοδο της
κοινωνίας, αξιοποιώντας τη δύναμη της
τεχνολογίας.

