
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η IntelliSolutions αλλάζει Εταιρική Ταυτότητα 

 

Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2008. Η IntelliSolutions Α.Ε. ανανεώνει την εταιρική της εικόνα, 

η οποία εκφράζεται µέσω του νέου της λογοτύπου και επεκτείνεται σε όλα τα εταιρικά της 

υλικά. Η απόφαση για την αλλαγή της εταιρικής εικόνας σηµατοδοτεί µια νέα φάση ανάπτυξης 

της εταιρίας στις περιοχές που ήδη δραστηριοποιείται, ταυτόχρονη ανάπτυξη νέων 

επιχειρηµατικών µονάδων και επέκταση των  δραστηριοτήτων της στις περιοχές των 

Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής µετά τα πρώτα έργα και συνεργασίες που έχουν ήδη 

συναφθεί σε αυτό το χώρο, αξιοποιώντας τοπικές θυγατρικές εταιρίες. Στόχος είναι η 

επέκταση µιας ζωντανής εταιρικής ταυτότητας µε την οποία οι πελάτες µπορούν να 

ταυτιστούν, να κατανοήσουν και να εµπιστευτούν τις ολοκληρωµένες λύσεις της εταιρείας, 

συνδυάζοντας λογισµικό, βέλτιστες πρακτικές και υπηρεσίες.  

«H νέα εταιρική ταυτότητα της Intelli σηµατοδοτεί µια νέα φάση περαιτέρω ανάπτυξης 

και εξέλιξης της εταιρίας, µε βάση συγκεκριµένο επιχειρηµατικό πλάνο µε ξεκάθαρους 

και µετρήσιµους στόχους, το οποίο  βασίζεται στις βασικές αξίες και επιλογές της 

εταιρίας που συσχετίζονται µε το τρίπτυχο τεχνογνωσία – υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, 

καινοτόµες λύσεις που προσφέρουν πραγµατική αξία και ικανοποίηση των πελατών µας 

σε όλα τα επίπεδα. Η εξέλιξη συσχετίζεται επίσης µε νέες συνεργασίες στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό που θα ανακοινωθούν σύντοµα.» δήλωσε ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος της IntelliSolutions, κ. Π. Γιαλελής.  

 

– 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) 


