
 

                 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η IntelliSolutions στηρίζει «Το Χαµόγελο του Παιδιού» 
 

Αθήνα, ∆εκέµβριος 2005. Η IntelliSolutions Α.Ε., µε έντονη ευαισθησία σε θέµατα 

κοινωνικής ευθύνης και ενόψει των Χριστουγέννων, θα υποστηρίξει ενεργά το έργο του 

Συλλόγου «Το Χαµόγελο του Παιδιού», προσφέροντας µια πλήρη λύση Constituents 

Relationship Management, απόλυτα προσαρµοσµένης στις ανάγκες και απαιτήσεις του 

συλλόγου.  Το λογισµικό θα καλύψει όλες τις λειτουργίες που επιτελεί ο σύλλογος όσον 

αφορά στη σχέση µε τους υποστηρικτές του, είτε πρόκειται για φυσικά, είτε για νοµικά 

πρόσωπα, ενώ θα διευκολύνει όλες τις διαδικασίες που επιτελεί σήµερα «Το Χαµόγελο του 

Παιδιού». Η IntelliSolutions προσφέρει επίσης µέρος των εσόδων από όλες τις συµµετοχές 

στα ανοικτά εκπαιδευτικά προγράµµατα που διοργάνωσε η εταιρεία κατά τη διάρκεια του 

έτους, στον ίδιο οργανισµό. 

Σύµφωνα µε εκπρόσωπο της IntelliSolutions: «Το αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης είναι ιδιαίτερα

αναπτυγµένο για όλους µας στην IntelliSolutions, τόσο σαν επαγγελµατίες όσο και σαν

ενεργοί πολίτες. Φέτος, θελήσαµε να υποστηρίξουµε ενεργά την αξιόλογη προσπάθεια του

εθελοντικού, µη κερδοσκοπικού Συλλόγου «Το Χαµόγελο του Παιδιού», για ένα καλύτερο

παρόν και µέλλον των παιδιών που φιλοξενεί». 
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– ΤΕΛΟΣ– 

 
 
Σηµείωµα  για  τον  εκδότη  
 
Σχετικά µε την IntelliSolutions Α.Ε. 
 
Η IntelliSolutions εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωµένων λύσεων λογισµικού, 
επιχειρηµατικής συµβουλευτικής και εκπαίδευσης. 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 IntelliSolutions, µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας στο  
www.intellisolutions.gr.  

http://www.intellisolutions.gr/


 
 
Σχετικά µε «Το Χαµόγελο του Παιδιού» 
 
«Το Χαµόγελο του Παιδιού» ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1996. Είναι Σύλλογος εθελοντικός, µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε σκοπό την κατοχύρωση, προάσπιση και προώθηση των δικαιωµάτων των 
παιδιών που µένουν στον Ελλαδικό χώρο, ανεξάρτητα από υπηκοότητα και καταγωγή. Στηρίζεται στο 
συναίσθηµα, αλλά δε µένει σε αυτό και στα λόγια. Έχει κάνει πράξη την αντιµετώπιση των καθηµερινών 
προβληµάτων των παιδιών µέσα από υπηρεσίες και δράσεις, που απασχολούν 160 επαγγελµατίες 
εργαζόµενους και εκατοντάδες εθελοντές.   
 
  
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε την κα Φωτεινή-Χαρά Χαραλαµποπούλου, Marketing Executive,  
chara@intellisolutions.gr, IntelliSolutions ℡ 210 – 95 70 983
ή 
µε τις κ.κ. Μάρη Μπαχτσετζή mbach@think-pink.gr και Νίκη Αλεξάκη nalex@think-pink.gr, THINK PINK 
Communication Consultants ℡ 210 – 32 33 507. 
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