Δελτίο Τύπου
Το 1ο Φιλανθρωπικό Τουρνουά Ping Pong Διοργάνωσαν οι Pylones & SciFY
Αθήνα, Ελλάδα - 2 Ιουλίου 2019 – H Pylones Hellas, πάροχος προηγμένων λύσεων
πληροφορικής σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, με πολύχρονη παρουσία για πάνω από
20 έτη σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια, διοργάνωσε το 1ο Pylones Φιλανθρωπικό Τουρνουά
Ping Pong σε συνεργασία με τη SciFY (Science For You) με κεντρικό μήνυμα «every point
matters».
H Pylones Hellas στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, συνεργάστηκε για το 1ο
Pylones Φιλανθρωπικό Τουρνουά Ping Pong με τη SciFY (Science For You), τον βραβευμένο
μη κερδοσκοπικό οργανισμό που δημιουργεί καινοτόμες λύσεις για παιδιά με αναπηρία. Η
SciFY έχει αναπτύξει και προσφέρει δωρεάν βοηθητικές τεχνολογίες για ΑμεΑ, ωφελώντας
μέχρι στιγμής πάνω από 60.000 ανθρώπους!
Συνεργάτες , πελάτες αλλά και το ίδιο το προσωπικό της Pylones Hellas έδειξε να αγκαλιάζει
την ενέργεια αυτή, συμμετέχοντας και «κάνοντας σερβίς» για καλό σκοπό. Το τριήμερο
τουρνουά πραγματοποιήθηκε στις 21-22 & 28 Ιουνίου στο χώρο αναψυχής των εργαζομένων
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
Με τη συμμετοχή τους στο τουρνουά, οι συμμετέχοντες βοήθησαν να συγκεντρωθεί ένα
αξιοσημείωτο χρηματικό ποσό για την ανάπτυξη βοηθητικών τεχνολογιών και εκπαιδευτικού
υλικού για παιδιά με αναπηρία, αφού για κάθε κερδισμένο πόντο που σημειώθηκε η Pylones
Hellas θα προσφέρει 1€ στη SciFY.
Συνολικά στο το τριήμερο φιλανθρωπικό τουρνουά παίχτηκαν 84 sets, πραγματοποιήθηκαν
1749 σερβίς, και ανταλλάχθηκαν 5268 μπαλιές με μοναδικό σκοπό την βελτίωση της ζωής
των παιδιών με αναπηρία.
Η ενέργεια αυτή αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα προς τη κατεύθυνση της Pylones Hellas να
προσφέρει σε όλους τους συνανθρώπους μας ίσες εύκαιρες για μια αξιοπρεπή ζωή με
σύμμαχο τη τεχνολογία.
Σχετικά με την Pylones Hellas
Η Pylones Hellas, μέλος του κυπριακού ομίλου P.M.Tseriotis Ltd, δραστηριοποιείται για
περισσότερα από 20 χρόνια στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών και ασφάλειας
διαδικτύου. Η εταιρεία συνδυάζει υπηρεσίες τόσο ενός IT systems integrator όσο και ενός IT
security integrator, καθιστώντας την πρωτοποριακό πάροχο για την ελληνική αγορά.
Στηριζόμενη στο τρίπτυχο Ασφάλεια, Βελτιστοποίηση και Υψηλή Διαθεσιμότητα, οι λύσεις
της Pylones Hellas, απευθύνονται σε μεγάλες εταιρείες όπως τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι,
ξενοδοχειακές αλυσίδες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και γενικότερα στις επιχειρήσεις που
βασίζουν το business τους στο internet ενώ εξελίσσει διαρκώς, ακολουθώντας το παραπάνω

τρίπτυχο, τις υποδομές των πελατών της, για τη παροχή με την σειρά τους, υψηλού επιπέδου
ψηφιακών υπηρεσιών στους καταναλωτές. Στρατηγικοί συνεργάτες της Pylones Hellas είναι
οι F5 Networks, HPE, IBM και Microsoft προσφέροντας πολυάριθμες λύσεις σε τομείς όπως
η ασφάλεια, τα ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα, το storage, τα business critical συστήματα,
τα datacenters και το cloud.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.pylones.gr | LinkedIn |
Facebook Page | YouTube

Σχετικά με την SciFY (Science For You)
Η SciFY (www.scify.org) είναι μια βραβευμένη Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που
φέρνει την τεχνολογία και τα ερευνητικά αποτελέσματα ως λύσεις στην καθημερινή ζωή.
Αναπτύσσει λύσεις πληροφορικής κορυφαίας τεχνολογίας και τις προσφέρει ελεύθερα και
δωρεάν, μαζί με την απαραίτητη υποστήριξη για να λύσει πραγματικά κοινωνικά
προβλήματα.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
κος. Αλέξανδρος Βαφειάδης: Τμήμα Marketing & Επικοινωνίας Τηλ. 210-7483700 | Fax 2107480196 | E-mail: avafeiadis@pylones.gr.

