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“Είμαι μητέρα 2 ετών και ζω 1
ώρα οδήγηση από τη δουλειά. Η
εργασία από το σπίτι με έχει
εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο
και έξοδα κατά τη μετακίνηση.
Πλέον μπορώ να πάρω πρωινό
με τα παιδιά μου και να τα
προετοιμάσω για το σχολείο το
πρωί

”

Georgia Sakelari - Ethics & Environment 
Vodafone Greece

Vangelis Hatzis  - Network Engineer
Vodafone Greece

“«Η απομακρυσμένη εργασία
βελτίωσε την καθημερινή μου
ζωή. Είμαι αθλητής θαλάσσιων
σπορ και μία φορά την
εβδομάδα πηγαίνω στην
παραλία για την προπόνηση
μου - που με εξοικονομεί πολύ
χρόνο και με κάνει επίσης πιο
ευτυχισμένο και παραγωγικό

”
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Από την ανάγκη των εργαζομένων στο Vodafone Smart Working

‘‘Θέλω να έχω όλα τα 
εργαλεία για να μπορώ 
να συνεργάζομαι με 
ασφάλεια από παντού”
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‘‘Πρέπει να δουλέψω 
από το σπίτι ώστε να 
παραμείνω ασφαλείς”
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Ανταπόκριση στην Υγειονομική κρίση με δίκτυο και εργαλεία που 
συνδέουν αποδοτικά τις επιχειρήσεις 

14 July 20203

+65% Αναβάθμιση 
Δικτύου

Αύξηση χωρητικότητας του 
Κεντρικού δικτύου έως 65%

Αύξηση Ζήτησης
+92% στη φωνή, 

+53% στο ίντερνετ 
+142% στο Vodafone TV

92%
των εργαζομένων δούλεψε από το 

σπίτι χάρη στην ευέλικτη και 
ασφαλή δομή με εργαλεία στο 

Cloud

300% ζήτηση 
των εργαλείων συνεργασίας για 

τους εταιρικούς πελάτες 
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Μετά το Lock Down

14 July 2020
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• Οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες 
αναζητούν πως θα προετοιμαστούν για την επόμενη 
ημέρα! 
– Με αξιόπιστη και υψηλής ταχύτητας δίκτυα
– Με εργαλεία συνεργασίας για όλους τους εργαζομένους
– Με Cloud τηλεφωνία και έξυπνες δυνατότητες σύγκλησης
– Με μεταφορά των on premise λύσεων στο Cloud 

• #μαζί_ξεκινάμε_πάλι και παρέχουμε λύσεις που 
βοηθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο 
ανταγωνιστικές και ευέλικτες  
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Vodafone OneNet /
Vodafone Mobile broadband

VSDMMicrosoft 365
by Vodafone

Website 
Creation & 

Support

Social Media 
Creation & 
Campaigns

Vodafone 
Guest WiFi

Vodafone Prof 
SMS Pack

Smart Working
Ευέλικτη εργασία των 

υπαλλήλων σου με 
ασφάλεια

Smart Marketing
Αύξηση πωλήσεων μέσω 

διαφήμισης

Smart Operations
Ομαλή λειτουργία επιχείρησής 
από οπουδήποτε και αύξηση 

παραγωγικότητας

Vodafone 
Fleet Control

Vodafone OneNet
PBX & 4G back up

Vodafone 
Smart Track

#μαζί_ξεκινάμε_πάλι με τις ψηφιακές μας λύσεις Giga Smart Business

Vodafone 
Cooler Control

Αναλαμβάνουμε την ψηφιοποίηση και αλλαγή του επιχειρησιακού μοντέλου της επιχείρησης σου 
που θα οδηγήσουν σε αύξηση πωλήσεων, ευελιξίας και μείωση κόστους
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Vodafone Business Pass Red 
προγράμματα κινητής

Με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση – Καταστήματα Vodafone, Business Advisor, Business Ambassador, Account 
Manager, Ομάδα Ready, Προσωπικός σύμβουλος εξυπηρέτησης, Ειδική ομάδα τεχνικών Smart Business

Vodafone 
Mobile POS

Vodafone 
Contacts List

delete

delete
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Μια επιχείρηση στο Cloud είναι 
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Ασφαλέστερη

Διασφαλίζεις τις 
εφαρμογές της 

επιχείρησής σου

Προσαρμόζεσαι 
στα νέα 

δεδομένα του 
Remote working

Ελέγχεις τους  
πόρους σου 

& μειώνεις τα  
λειτουργικά 

κόστη

Διαθέτεις
Διαθεσιμότητα 

& Υψηλή 
Αποδοτικότητα

Αποδοτικότερη Πάντα διαθέσιμη Οικονομικότερη
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Assessment της υπάρχουσας (on-premises) 
υποδομής με τους εξιδεικευμένους ICT συμβούλους 
της Vodafone 

Υπηρεσίες Consulting και παρουσίαση πρότασης για 
την επιλογή της αρτιότερης τεχνικής λύσης και 
integration με τα συστήματα & εφαρμογές της 
επιχείρησης σας

Δυνατότητα εκπαίδευσης των χρηστών σας, 
για τη γρηγορότερη υιοθέτηση της λύσης

Vodafone Business Cloud Solutions
Αξιόπιστο & ασφαλές περιβάλλον υποδομών 
Οι υπηρεσίες Microsoft Azure είναι πλήρως 
συμμορφωμένες με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων (GDPR)

Vodafone Support 24/7 

Χρέωση από τη Vodafone για τις υπηρεσίες 
και το λογισμικό στο λογαριασμό σας

Σε συνεργασία με
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Σας ευχαριστώ
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