
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ο Απόστολος Τσούµπρης ανέλαβε την Γενική ∆ιεύθυνση του  

Χρηµατοοικονοµικού τοµέα στην  Intelli Solutions S.A.  

 

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2010. H Intelli Solutions A.E., στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πορείας σε Ελλάδα, 

Βαλκάνια και χώρες της Μέσης Ανατολής & Αφρικής (ΜΕΑ), ενίσχυσε το στελεχιακό της δυναµικό µε τον κ. 

Απόστολο Τσούµπρη, ο οποίος ανέλαβε την Γενική Εµπορική ∆ιεύθυνση του Χρηµατο-οικονοµικού τοµέα, 

έχοντας την ευθύνη για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της στρατηγικής και της περαιτέρω ανάπτυξης των 

δραστηριοτήτων της εταιρίας στο Τραπεζικό, Ασφαλιστικό και Επενδυτικό τοµέα.   

Ο Απόστολος Τσούµπρης έχει µακρόχρονη πορεία στο χώρο της πληροφορικής, έχοντας αναλάβει τα τελευταία 

18 έτη επιτελικούς ρόλους, κυρίως εµπορικού και business development χαρακτήρα, µε ιδιαίτερη εξειδίκευση 

σε χρηµατο-πιστωτικούς οργανισµούς.  Έχει διατελέσει µέλος του ∆Σ εταιριών υψηλής τεχνολογίας και είναι 

µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος.  Πριν την ανάληψη των νέων καθηκόντων στην Intelli,  ήταν 

επικεφαλής των ∆ιευθύνσεων Χρηµατο-οικονοµικού τοµέα των εταιριών Profile και Unisystems, έχοντας 

αναπτύξει µε επιτυχία τους τοµείς αυτούς. Είναι αριστούχος απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής σχολής Πατρών, µε µεταπτυχιακά σε συστήµατα τεχνητής 

νοηµοσύνης (Artificial Intelligence) και αλγορίθµους συµπίεσης δοµών δεδοµένων.   

 

 

– ΤΕΛΟΣ– 

 

 

 

Σηµείωµα  για  τον  συντάκτη  

 
Σχετικά µε την IntelliSolutions Α.Ε. 

 

Η Intelli Solutions εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωµένων λύσεων λογισµικού, επιχειρηµατικής συµβουλευτικών 
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και στη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων. Η εταιρεία στελεχώνεται από επιστήµονες µε 
εκτενή πείρα στην Ελληνική και διεθνή αγορά και συσσωρευµένη εργασιακή εµπειρία στις µεγαλύτερες πολυεθνικές 
εταιρείες πληροφορικής παγκοσµίως, ενώ απευθύνεται στην αγορά των Τραπεζικών/ Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών, 
των Τηλεπικοινωνιών, καθώς και της Βιοµηχανίας/Εµπορίου, παρέχοντας το πλήρες φάσµα των υπηρεσιών ενός έργου, 
από την ανάλυση απαιτήσεων και το στρατηγικό σχεδιασµό έως την εκπαίδευση στελεχών. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε τα προϊόντα και τις λύσεις της Intelli Solutions, µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας στο 
www.intelli.gr. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε τη Γεωργία Τριανταφύλλου (e-mail: pr@IntelliSolutions.gr, Τηλ. 210 – 95 70 983). 
 


