Υπηρεσίες Information
Technologies

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ
AVG ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η TALLOS IT εισάγει και διανέμει στην Ελλάδα τα πλέον
αξιόπιστα ANTIVIRUS της AVG, προσφέροντας την μέγιστη
προστασία και απόλυτη ασφάλεια στους πελάτες-συνεργάτες της.

Ιστοσελίδες
Ηλεκτρονικά Καταστήματα
SEO
Συστήματα Κρατήσεων/Β ooking
Εξειδικευμένα Λογισμικά
E-Learning
Social Media

Η TALLOS IT ιδρύθηκε το 2004
αρχικά στις Η.Π.Α με την επωνυμία TALOS IT LLC.
Το 2005 δημιουργείται ελληνική επιχείρηση με έδρα τα Ιωάννινα.
Το 2007 σχηματίζεται η ομώνυμη εταιρεία Περιορισμένη Ευθύνης
στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου.
Το 2010 ιδρύεται στην Αγγλία

η TALLOS IT LTD με έδρα το

Λονδίνο. Στόχος οι συνεργασίες με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού
για έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων λογισμικών.
Την ίδια χρονιά μεταφέρεται η έδρα από τα Ιωάννινα στο Κανάλι
Πρέβεζας, όπου η εταιρεία αποκτά ιδιόκτητους χώρους. Η έρευνα
στη συνέχεια αποκτά πολυδιάστατο χαρακτήρα, όταν ο ιδρυτής
της, Μηχανικός Πληροφορικής, ασχολείται στην μεταπτυχιακή του
διατριβή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με κβαντομηχανικές
προσομοιώσεις και υπολογιστικές φυσικοχημικές διεργασίες.

Κανάλι Πρέβεζας
ΤΚ 48100
2682 200 541 Τηλεφωνικό Κέντρο
UK, London, St John Street
145-157
+44 203 318 9032 Fax

TALLOS IT
O Τεχνολογικός Συνεργάτης σας

www.tallosweb.com

• Ο ΤΑΛΩΣ ήταν ο μυθικός φύλακας της Κρήτης, το πρώτο
ανθρωπόμορφο γιγαντιαίο ρομπότ των Αρχαίων Ελλήνων.
Συμβολίζει την υψηλή τεχνολογία και το υψηλό αίσθημα
Δικαίου και Καθήκοντος.

w w w. t a l l o s w e b . c o m

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας συνεργάτες της επιχείρησής σας.
ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ . ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ. ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
Στόχος μας η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
Όραμά μας η ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ

Εξειδικευμένα Λογισμικά

Σύνθημα μας η ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η

Σχεδίαση & Ανάπτυξη Ιστοσελίδων
Κατασκευάζουμε σύγχρονες, λειτουργικές

και

καλαίσθητες ιστοσελίδες, ακολουθώντας τις
ιδιαίτερες

Ο Ι ΙΤ Υ Π Η Ρ Ε ΣΙ Ε Σ ΜΑ Σ

και

απαιτήσεις

της

τα

τελευταίων
διεθνή

εκδόσεων

πρότυπα

W3C,

διασφαλίζοντας την πλέον υψηλή ποιότητα και
αποτελεσματικότητα.

• SEO.
• BOOKING SYSTEMS.
• EΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

• SOCIAL MEDIA.

τεχνολογίες

ακολουθώντας

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ.

• E-LEARNING

ανάγκες

επιχειρησής σας. Χρησιμοποιούμε λογισμικά
και

• ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ.

Αναπτύσσουμε κατά παραγγελία εξειδικευμένα

Ηλεκτρονικά Καταστήματα
σύγχρονη

επιχείρηση

επεκτείνει

τις

εμπορικά

και

επιστημονικά

λογισμικά.

πωλήσεις των υπηρεσιών και των προϊόντων

Εφαρμόζουμε

της, πέρα από τον περιορισμένο χώρο μιας

προσομοίωσης με τεχνολογίες Grid Computing.

τοπικής

βιτρίνας

ή

ενός

γραφείου

προχωρημέν ες

τεχν ικές

και

απευθύνεται στον παγκόσμιο ιστό, όπου και

E-Learning

αποτελεί

αγορών.

Σχεδιάζουμε και αναπτύσουμε ασύγχρονες και

ηλεκτρονικά

σύγχρονες πλατφόρμες λογισμικών εκμάθησης

καταστημάτα, με τα οποία ο πελάτης της

από απόσταση. Ιδανική λύση για Εκπαιδευτικούς

επιχείρησης σας, μπορεί να κάνει χρήση της

Οργανισμούς όλων των Βαθμίδων.

τον

Κατασκευάζουμε

νέο

τρόπο

αξιόπιστα

πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας με

SEO- Search Engine Optimization

απόλυτη ασφάλεια.

Η βελτιστοποίηση του κώδικα της ιστοσελίδας

Συστήματα Κρατήσεων/Booking

Μια επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει σημαντικό

με ειδικές τεχνικές, αποτελεί κυρίαρχο κομμάτι,

Οι τελευταίες τάσεις στην αγορά δείχνουν την

πλεονέκτημα

στην

ώστε η ιστοσελίδα να βρίσκεται σε

Μέσων

όσο το

SOCIAL MEDIA
της,

προτίμηση των ενδιαφερομένων να κλείνουν

χρήση

δωμάτια σε ξενοδοχεία, αυτοκίνητα και σκάφη

Δίνουμε ολοκληρωμένες λύσεις για να ενισχυθεί η

αναζήτησης του διαδικτύου. Αναλαμβάνουμε

διαδικτυακά.

παρουσία

την βελτιστοποίηση

συστήματα

Έχουμε
κρατήσεων

αναπτύξει
για

έξυπνα

οποιαδήποτε

Google Adwords, όπως και στις καμπάνιες του

ανάγκη, ώστε η επιχείρησή σας να είναι

Fac ebook

ανταγωνιστική και καινοτόμα στις εξελίξεις

για

επισκεψιμότητας.

άμεση

αύξηση

της

των αγορών.

Ιδανικές λύσεις στις
πιο ανταγωνιστικές τιμές

ΑΚΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ !
Συνέπεια, Υπευθυνότητα, Τεχνογνωσία, Επαγγελματισμός σε όλα τα Στάδια της Συνεργασίας μας.

της

δικής

Κοινωνικής

κάνοντας

δυνατόν υψηλότερη κατάταξη στις μηχανές

και τη διαφήμιση στο

των

ανάπτυξη

σας

Δικτύωσης.

επιχείρησης

στα

Κοινωνικά Δίκτυα (όπως Facebook, Tweeter ).

