
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Τα 2 εκατ. πωλήσεις ξεπέρασε το Palm Centro 

 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008. Την επιτυχηµένη εµπορική πορεία του συνεχίζει σε παγκόσµιο 

επίπεδο το Palm Centro, ένα κινητό τηλέφωνο που έχει καταφέρει να αλλάξει τα δεδοµένα 

στην κατηγορία των smartphones. Συγκεκριµένα, οι πωλήσεις του Centro ξεπέρασαν σε 

παγκόσµιο επίπεδο τα δύο εκατοµµύρια, καθιστώντας τη συσκευή µία από τις δηµοφιλέστερες 

παγκοσµίως στην κατηγορία των smartphones, σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε η 

IntelliSolutions (www.intellisolutions.gr), η οποία είναι ο επίσηµος διανοµέας των συσκευών 

της Palm στην ελληνική αγορά.  

Σύµφωνα µε τους εξειδικευµένους αναλυτές, το Palm Centro, χάρη στον έξυπνο σχεδιασµό 

του και το εξαιρετικά εύχρηστο λειτουργικό σύστηµα Palm OS έχει καταφέρει να 

προσελκύσει το ενδιαφέρον ανθρώπων κάθε ηλικίας που αναζητούν µία συσκευή που να 

καλύπτει τόσο τις επαγγελµατικές όσο και τις ψυχαγωγικές τους ανάγκες. Θεωρείται η πιο 

προσιτή και κατάλληλη λύση για όσους επιθυµούν να µεταβούν από τη λειτουργικότητα µιας 

συµβατικής συσκευής σε ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο.   

Το Palm Centro διατίθεται σε περισσότερες από 25 χώρες στη Βόρεια και Νότια Αµερική, την 

Ευρώπη και την Ασία. Στην ελληνική αγορά, o επίσηµος αντιπρόσωπος IntelliSolutions, 

διαθέτει το Palm Centro µέσα από ορισµένες από τις µεγαλύτερες αλυσίδες καταναλωτικών 

ηλεκτρονικών ειδών, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και ειδών πληροφορικής της χώρας µας. 

 

– ΤΕΛΟΣ– 

 

Σηµείωµα για τον συντάκτη 
 
Σχετικά µε την IntelliSolutions Α.Ε. 
 
Η IntelliSolutions 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 IntelliSolutions, µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της 
εταιρείας στο www.intellisolutions.gr. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε τη Γεωργία Τριανταφύλλου (e-mail: pr@IntelliSolutions.gr, Τηλ. 210 – 
95 70 983) 


