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ΠΟΛΛΆ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΑΠΌ ΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ
«Σκοπός μας, μια καλύτερη ζωή για
όλους τους ανθρώπους μέσα από
την τεχνολογία.» Ως κορυφαίος
προορισμός τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, η Κωτσόβολος προσφέρει μία ευρεία γκάμα ηλεκτρονικών
και ηλεκτρικών ειδών στους πελάτες της, αλλά και ένα νέο ολοκληρωμένο κόσμο καινοτόμων υπηρεσιών, προσαρμόζοντας συνεχώς τη
λειτουργία της πάντα προς όφελος
των καταναλωτών, ώστε να έχουν
πάντα αυτό που θέλουν, εύκολα,
γρήγορα, απλά και με ασφάλεια.
Πάντα.
Με επίκεντρο τον άνθρωπο.
Η Κωτσόβολος πιστεύει στη συνεχή
εξέλιξη και ανάπτυξη της εταιρείας και των 3.000 ανθρώπων της
και το αποδεικνύει, επενδύοντας
στους ίδιους τους ανθρώπους. Με
2 σύγχρονα εκπαιδευτικά κέντρα,
53.000+ ώρες εκπαίδευσης, 350
workshops το χρόνο και συνεχείς
ευκαιρίες εξέλιξης, μέσα από νέες
ομάδες και νέα projects, η εταιρεία
αναδεικνύει και ενισχύει το ταλέντο
και την ανάγκη για δημιουργία.

Με οδηγό την καινοτομία. Εδώ και
72 χρόνια, η εταιρεία φέρνει πρώτη τις τεχνολογικές εξελίξεις που
κάνουν καλύτερη τη ζωή όλων των
ανθρώπων, κρατώντας ζωντανό το
πάθος της για καινοτομία. Μέχρι και
σήμερα, η Κωτσόβολος έχει ως καθημερινή της πρόκληση να κάνει τη
διαφορά, με επίκεντρο τον άνθρωπο και οδηγό την καινοτομία.
Με ενεργό ρόλο στην κοινωνία και
στο περιβάλλον. Κάθε μέρα, με
κάθε αφορμή, η Κωτσόβολος στέκεται δίπλα στους ανθρώπους, ακούει
και απαντάει στις ανάγκες τους με
δράσεις που ενισχύουν τους ίδιους,
την κοινωνία και το περιβάλλον.
Η πρωτοβουλία «Τεχνολογία χωρίς
εμπόδια», παρέχει ίση πρόσβαση
στην τεχνολογία για όλους, χωρίς
περιορισμούς. Οι δράσεις της ως
Νο1 εταιρεία ανακύκλωσης στην Ελλάδα, μειώνουν το περιβαλλοντικό
της αποτύπωμα. Η εθελοντική δράση «Ημέρες Καλής Πράξης» συγκεντρώνει φιάλες αίμα για όσους το
έχουν ανάγκη. Και συνεχίζει κάθε
μέρα, για έναν Καλύτερο Κόσμο.

Στην Κωτσόβολος, πιστεύουμε ότι η τεχνολογία μπορεί να ενδυναμώσει κάθε άνθρωπο ώστε να ζήσει μία
πραγματικά καλύτερη ζωή, όπως την ονειρεύεται. Γι’ αυτό, καινοτομούμε με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
Προωθούμε την προσβασιμότητα και τις ίσες ευκαιρίες για όλους. Αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα και
επενδύουμε για ένα βιώσιμο μέλλον. Οραματιζόμαστε τεχνολογίες που κάνουν την κάθε μας ημέρα καλύτερη και
τις κάνουμε πραγματικότητα.
Γι’ αυτό, εδώ και 72 χρόνια, κάθε μέρα εργαζόμαστε για να ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους και να ενισχύουμε
την κοινωνία μας να καινοτομεί, να τολμά, να εξελίσσεται.
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