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 COSMOTE: ÄÉÁÊÑÉÓÇ ÓÔÁ ÄÉÅÈÍÇ
ÂÑÁÂÅÉÁ BUSINESS CONTINUITY 2010
Για την οµάδα επιχειρησιακής συνέχειας
Την τρίτη θέση στην κατηγορία “Business Continuity Team of the Year” κατέκτησε
η οµάδα Επιχειρησιακής Συνέχειας του Οµίλου Cosmote, στο πλαίσιο των φετινών
Διεθνών Βραβείων Επιχειρησιακής Συνέχειας, που πραγµατοποιήθηκαν στις 12
Μαΐου στο Λονδίνο. Τα βραβεία διοργανώνει το βρετανικό περιοδικό CIR (Continuity
Insurance & Risk) και σήµερα αποτελούν τον πλέον αναγνωρισµένο θεσµό στο χώρο της
Επιχειρησιακής Συνέχειας διεθνώς.
Η Cosmote αποτελεί τη µοναδική εταιρεία εκτός Μεγάλης Βρετανίας αλλά και από τον
ευρύτερο τηλεπικοινωνιακό κλάδο που πέτυχε όχι µόνο να συµπεριληφθεί στη λίστα
των επτά τελικών υποψηφίων, αλλά και να κατακτήσει τον τίτλο της «τρίτης Καλύτερης
Οµάδας Επιχειρησιακής Συνέχειας» παγκοσµίως.
Τις δυο πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι εταιρείες Lloyds Banking Group και Cooperative
Financial Services, ενώ στη λίστα συµµετείχαν επίσης οι εταιρείες JP Morgan Chase,
Sainsbury’s και Cooperative Group. Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγµατοποιήθηκε
από 9 µελή κριτική επιτροπή, βάσει σειράς κριτηρίων όπως η οργάνωση και τα
επιτεύγµατα των οµάδων Επιχειρησιακής Συνέχειας το 2009, στην οποία συµµετείχαν
διεθνώς αναγνωρισµένοι επαγγελµατίες του κλάδου, από εταιρείες όπως η Rolls-Royce,
η Virgin Atlantic Airways, η BP και η Bank of England.

Το www.letsGO.gr ανανεώθηκε και
απέκτησε νέο µοντέρνο σχεδιασµό, νέες
χρηστικές υπηρεσίες και δεκάδες χιλιάδες
νέα σηµεία ενδιαφέροντος, κάνοντας
τη χρήση και την πλοήγηση ακόµη πιο
ευχάριστη, ακόµη πιο φιλική.
Την κατασκευή και υποστήριξη του site
έχει αναλάβει η εταιρεία Noetron, που
διαθέτει µεγάλη εµπειρία και τεχνογνωσία
σε έργα e-Government, Πληροφορικής,
Διαδικτυακών Εφαρµογών και
Συστηµάτων GIS.
Την Πέµπτη 20 Μαΐου 2010 υποβλήθηκε
από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο
της ΕΕΤΤ, Λεωνίδα Κανέλλο και Μιχάλη
Σακκά, στον Πρόεδρο της Βουλής, Φίλιππο
Πετσάλνικο, η Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων
της ΕΕΤΤ για το έτος 2009.
Κατά τη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε
στη Βουλή, ο Πρόεδρος ενηµερώθηκε
διεξοδικά από τους εκπροσώπους της
Ανεξάρτητης Αρχής για το εποπτικό και
ρυθµιστικό έργο της ΕΕΤΤ στους τοµείς
των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών. Κατά την τελετή
παραλαβής της Έκθεσης, ο Φ. Πετσάλνικος
υπογράµµισε τον ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο
της ΕΕΤΤ ως θεµατοφύλακα της νοµιµότητας
και του δηµόσιου συµφέροντος σε µία
περίοδο ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης
κατά τη µετάβαση στην ψηφιακή εποχή.

ΥΠO ΤΗΝ ΑΙΓIΔΑ ΤΟΥ
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SEARCH MARKETING:
BEST PRACTICES AND EMERGING TRENDS
Εάν υπάρχει ένα είδος διαφήµισης που συνάδει στην εντέλεια µε
το Internet, αυτό είναι το search. Οι αριθµοί µιλούν µόνοι τους αφού,
σε σύντοµο διάστηµα, το search εδραιώθηκε ως η κύρια µορφή online
marketing, απορροφώντας το µεγαλύτερο ποσοστό των διαφηµιστικών
κονδυλίων. Πλέον, επεκτείνεται, πέρα από το direct response, στο χώρο
τόσο του branding όσο και του online reputation management.

PAUL DOLEMAN,
CEO, iCrossing UK
Πρόκειται για τον CEO
της iCrossing, εταιρεία
η οποία ανακηρύχτηκε
πριν από µερικούς µήνες
«Search Agency of the
Year». Ο Paul Doleman
θα παρουσιάσει καινοτόµες
πρακτικές και τεχνικές από
το διεθνή χώρο, ενώ θα δώσει και
το στίγµα των εξελίξεων που βρίσκονται
προ των πυλών και θα µεταµορφώσουν
τόσο το search όσο και το interactive
marketing γενικότερα.

www.onlinemarketingconference.gr
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