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Όποιος θέλει να πετύχει ένα µακρινό στόχο,
πρέπει να προχωράει µε µικρά βήµατα.
- Saul Bellow

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Κέντρο Επενδύσεων λειτουργεί από το 2010 ως πρότυπο γραφείο συµβουλευτικών υπηρεσιών. Στοχεύει στην
ανάπτυξη, στην αναδιάρθωση και στην εξέλιξη των επιχειρήσεων. Διαθέτει εγκαταστάσεις στο Μαρούσι Αττικής
(Metropolis Center) και στο Ηράκλειο Κρήτης (Μάχης Κρήτης 3, Χανιόπορτα).

Η εταιρεία µας δραστηριοποιείται στην
παροχή ολοκληρωµένων συµβουλευτικών
υπηρεσιών, µε στόχο τη συνεχή ανάπτυξη
και την επίλυση επιχειρηµατικών αναγκών.

H εταιρεία µας δραστηριοποιείται στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών µε σκοπό την ένταξη επιχειρήσεων σε
αναπτυξιακά (Κοινοτικά) Επιχορηγούµενα Προγράµµατα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόµος κτλ). Παρέχεται ολοκληρωµένη
υποστήριξη προς τους επιχειρηµατικούς φορείς του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα, λαµβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε
ιδιαιτερότητες / ανάγκες.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
1. Ένταξη Επιχειρήσεων & Φορέων Δηµοσίου σε Επιχορηγούµενα προγράµµατα

Έχοντας την δυνατότητα αντίληψης και προσαρµογής στα δεδοµένα του συνεχούς µεταβαλλόµενου περιβάλλοντος
(Εθνικού & Διεθνούς), προσφέρεται συµβουλευτική υποστήριξη σε τοµείς όπως Διαγωνισµοί Δηµοσίου και Κρατικών
Προµηθειών (Πλήρης Καθοδήγηση κατά την Συµµετοχή, Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής, Καθηµερινή Ενηµέρωση
για Νέες Προµήθειες).

2. Υποστήριξη σε Διαγωνισµούς Δηµοσίου
& στην Ψηφιακή Υπογραφή
3. Επιχειρηµατική Καθοδήγηση, Business
Consulting, Υπηρεσίες Μάρκετινγκ και
Αύξησης Πωλήσεων

Η καινοτοµία είναι αυτή που ξεχωρίζει
τον ηγέτη από αυτόν που ακολουθεί.
- Steve Jobs

ΤΙ ΜΑΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: Ενδεικτικές Επιτυχίες του Κέντρου Επενδύσεων

Τεχνογνωσία > Εξειδικευµένη Επιχειρηµατική Υποστήριξη

Αξιοκρατία > Έγκυρη και Υπεύθυνη Πληροφόρηση

Η εταιρεία µας έχει λάβει σηµαντικές διακρίσεις τα τελευταία έτη.
Ο µεγάλος αριθµός των επιχειρήσεων/ φορέων που έχουν ενταχθεί σε
Επιχορηγούµενα Προγράµµατα, µας κάνει υπερήφανους και µας καθιστά
υπεύθυνους για τη διατήρηση της επιτυχούς πορείας µας.

Εγρήγορση > Συνεχής Εξέλιξη & Προσαρµογή στις νέες συνθήκες

#Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων: Υποβλήθηκαν 20 αιτήσεις

Ρεαλισµός > Καλή γνώση Τοπικής & Παγκόσµιας αγοράς

υπαγωγής, µε ποσοστό επιτυχίας εγκεκριµένων έργων: 100%.

Αποτέλεσµα > Μεγάλος Αριθµός Επιτυχηµένων Έργων
Ακεραιότητα > Ειλικρινείς Επιχειρηµατικές Σχέσεις

Πρωτοπορία > Ουσιαστική Στήριξη Επιχειρήσεων
Οργάνωση > Αυτοµατοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών

#Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα: Υποβλήθηκαν 95 αιτήσεις υπαγωγής, µε
ποσοστό επιτυχίας εγκεκριµένων έργων > 70%.

#Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΠΕΠ): Υποβλήθηκαν 31

Πολύπλευροι > Μεγάλο εύρος Επιχειρηµατικών Περιπτώσεων

αιτήσεις υπαγωγής, µε ποσοστό επιτυχίας εγκεκριµένων έργων > 95%.

Δικτύωση > Ανάπτυξη Μακροχρόνιων Συνεργασιών

#Νέος Αναπτυξιακός Νόµος: Υποβλήθηκαν 4 αιτήσεις υπαγωγής, µε

Μοναδικότητα > Πανελλαδικές Διακρίσεις & Ρεκόρ

ποσοστό επιτυχίας εγκεκριµένων έργων > 75%.

#Πρόγραµµα Προσέγγισης LEADER - Άξονας 4: Υποβλήθηκαν 8
αιτήσεις υπαγωγής, µε ποσοστό επιτυχίας εγκεκριµένων έργων > 75%.

#Πρόγραµµα ΟΑΕΔ (Νέες Επιχειρήσεις): Υποβλήθηκαν 32 αιτήσεις
υπαγωγής, µε ποσοστό επιτυχίας εγκεκριµένων έργων > 95%.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: # Νο 1 εταιρεία στην Ελλάδα

#Ενίσχυση Πτυχιούχων ΕΠΑΝΕΚ: Υποβλήθηκαν 52 αιτήσεις υπαγωγής,

> 5.000 υποβολές # 100% επιτυχία ορθής συµµετοχής

µε ποσοστό επιτυχίας εγκεκριµένων έργων > 70%.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: > 8.000 εγκαταστάσεις #100% επιτυχία
# Αυθηµερόν Απόκτηση # Δωρεάν 3ετής Υποστήριξη

#Επιχορήγηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΕΠΑΝΕΚ: Υποβλήθηκαν 7
αιτήσεις υπαγωγής, µε ποσοστό επιτυχίας εγκεκριµένων έργων: 100%
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

• Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.
• Υποστήριξη φορέων ΔηµόσιουΤοµέα.
• Διαχείριση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων.
• Υποστήριξη Ο.Τ.Α. & Περιφερειών
• Εκπόνηση Κλαδικών Μελετών.
• Εκπόνηση Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης.
• Εκπόνηση Μελετών Μέτρησης και Βελτίωσης της Αποδοτικότητας Υπηρεσιών του
Δηµόσιου Τοµέα και των Φορέων της Αυτοδιοίκησης.

Το τµήµα Ιδιωτικών Επενδύσεων ειδικεύεται στην εκπόνηση µελετών, µε στόχο την υπαγωγή
επιχειρήσεων σε επιχορηγούµενα προγράµµατα (χρηµατοδότηση από Εθνικούς και Κοινοτικούς
Πόρους). Παρέχονται Υπηρεσίες υποστήριξης & συµβουλευτικής καθοδήγησης επενδυτικών
έργων σε ευνοϊκές διατάξεις, έως και την πλήρη εκταµίευση της επιχορήγησης. Επιπρόσθετα,
αναλαµβάνεται η διεκπεραίωση ηµιτελών ενταγµένων έργων, µε στόχο την ολοκλήρωση και
την πλήρη εκταµίευση τους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
• Επιχορηγούµενα προγράµµατα ΕΣΠΑ, ΕΠΑΝΕΚ, µέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & Δικτύων.
• Αναπτυξιακός Νόµος 4399/2016 και Στρατηγικές Επενδύσεις (Νόµος 4608/2019)
• Ενισχύσεις µέσω Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Leader, ΟΠΑΑΧ κ.α.)
• Εγχώρια Αναπτυξιακά Προγράµµατα, Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ κ.α.
• Εξεύρεση και άντληση ευνοϊκών χρηµατοδοτικών εργαλείων (τραπεζικά δάνεια, ΤΕΠΙΧ,
ΕΤΕΑΝ, jeremie κ.α.)
• Νέες µορφές οικονοµικής χρηµατοδότησης (crowdfunding, kickstarters κ.α.)
Το τµήµα Δηµοσίων Έργων ειδικεύεται στις µελέτες αναπτυξιακού σχεδιασµού για Φορείς
Δηµόσιου τοµέα. Αναλαµβάνεται η εκπόνηση στοχευµένων µελετών αναπτυξιακού
σχεδιασµού, καθώς και η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ιδιωτικών & δηµόσιων
φορέων, µε σκοπό τον οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασµό, την εσωτερική και
εξωτερική αναδιοργάνωση, την περιφερειακή - τοπική ανάπτυξη, την θεσµική προσαρµογή
και πληθώρα άλλων διαδικασιών.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤοΤοζήτηµα
ζήτηµαδεν
δενείναι
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καλάδουλεύει
δουλεύειµια
µιαδιαδιδιαδικασία.
κασία.ΤοΤοζήτηµα
ζήτηµαείναι
είναιπόσο
πόσοκαλά
καλάδουλεύουν
δουλεύουνόλες
όλες
οιοιδιαδικασίες
διαδικασίεςµαζί.
µαζί.
- -Lloyd
LloydDobens
Dobens&&Clare
ClareCrawford-Mason
Crawford-Mason

Το τµήµα Διαγωνισµών Δηµοσίου παρέχει πλήρη υποστήριξη επιχειρήσεων για τη
συµµετοχή τους σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισµούς Δηµοσίου, µέσω της Ηλεκτρονικής
Πλατφόρµας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων).
Αναλυτικά, παρέχονται τα εξής:
•Συµπλήρωση Πληροφοριακού Συστήµατος, υποχρεωτικών πεδίων ΕΣΗΔΗΣ, ΕΕΕΣ
(Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύµβασης), ΤΕΥΔ (Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης), κτλ.
•Τοποθέτηση Ψηφιακής Υπογραφής στα δικαιολογητικά - έλεγχος ορθότητας αυτών ως
προς την Ψηφιακή Υπογραφή.
• Ηλεκτρονική Επισύναψη όλων των δικαιολογητικών συµµετοχής στους αντίστοιχους
ηλεκτρονικούς φακέλους τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς (πληροφοριακό σύστηµα ΕΣΗΔΗΣ).

• Καταχώρηση απαντήσεων απαίτησης στο πληροφοριακό σύστηµα και
συµπλήρωση των αναγκαίων παραποµπών (φύλλα συµµόρφωσης).
• Δηµιουργία συστηµικών εκτυπώσεων οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς.
• Επικοινωνία µε τους αρµόδιους φορείς (Αναθέτουσα Αρχή, Γενική Δ/νση
Κρατικών Προµηθειών) για τυχόν διευκρινίσεις ή προβλήµατα επί της
διαδικασίας εφόσον κριθεί αναγκαίο.
• Οριστική υποβολή της προσφοράς ηλεκτρονικά & καθοδήγηση σχετικά µε την
υποχρεωτική κατάρτιση φυσικού φακέλου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
• Συµβουλευτική καθοδήγηση σε δικαιολογητικά Μειοδότη σε περίπτωση
κατακύρωσης.
• Έλεγχος Δικαιολογητικών συµµετοχής ανταγωνιστών και εντοπισµός
σφαλµάτων (αποκλεισµός προσφοράς ανταγωνιστή).
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Καλύπτεται πλήρως η διαδικασία για την απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής.
Έχοντας εξυπηρετήσει επιτυχώς εκατοντάδες επιχειρήσεις και φορείς δηµοσίου
σε όλη την Ελλάδα, παρέχονται απλοποιηµένες διαδικασίες, Άµεσα, Αξιόπιστα,
Υπεύθυνα.

• Άρτια εκπαίδευση χρήστη για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων.
• Δωρεάν τριετής τεχνική υποστήριξη.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ALERTdda
Η υπηρεσία ενηµέρωσης alertdda παρέχεται µε στόχο την καθηµερινή ενηµέρωση επιχειρήσεων για Διαγωνισµούς Δηµοσίου,
Προκηρύξεις Έργων και Κρατικών Προµηθειών. Πρόκειται για µία αξιόπιστη, έγκυρη και έγκαιρη πλατφόρµα η οποία
καλύπτει πλήρως τις δηµοσιεύσεις από όλους τους φορείς, τις αναθέτουσες αρχές και τα σωµατεία του ελληνικού δηµοσίου.
Η εταιρεία µας παρέχει µέσω της πλατφόρµας www.dda.gr:
• Καθηµερινή Ενηµέρωση (µέσω email) για όλους τους Δηµόσιους Διαγωνισµούς που ενδιαφέρουν την εκάστοτε επιχείρηση
(σε συνάρτηση µε το αντικείµενο δραστηριότητας).
• Άµεση λήψη στο email, µόλις γίνει η δηµοσίευση ενός σχετικού διαγωνισµού. Αποστέλλονται όλα τα στοιχεία της εκάστοτε
διακήρυξης.
• Πλήρης κάλυψη σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδος, για όλους τους φορείς του Ελληνικού Δηµοσίου.
• Συνεχής Ενηµέρωση για Επιχορηγούµενα Προγράµµατα ΕΣΠΑ και Επιχειρηµατικά Νέα.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
BUSINESS CONSULTING - MENTORING

Διεκπεραιώνεται εξ' ολοκλήρου η διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής, η
οποία περιλαµβάνει:
• Απόκτηση και Εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισµού / usb token
• Παραµετροποίηση Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής και
των αναγκαίων προγραµµάτων (σε usb token και σε υπολογιστή).

Το τµήµα Συµβουλευτικής Υποστήριξης παρέχει επιχειρηµατική καθοδήγηση (mentoring), µε στόχο την εύρυθµη λειτουργία,
την ενίσχυση της κερδοφορίας και τη βιώσιµη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται προς νέες, υφιστάµενες
και υπό σύσταση επιχειρήσεις από ειδικούς σύµβουλους και από εξειδικευµένους εµπειρογνώµονες.

Ενισχύουµε συνεχώς µε τα µέσα που διαθέτουµε την βελτίωση του τόπου µας.

Στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής καθοδήγησης Mentoring, η εταιρεία παρέχει υπό τη µορφή γραπτής καθοδήγησης (µέσω
business plan) ή µέσω προσωπικής συνεδρίας: • Συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα οργάνωσης, αναβάθµισης,
αναδιοργάνωσης.
• Διάγνωση αναγκών και εντοπισµός ευκαιριών
• Προτάσεις σχετικά µε την βελτίωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των καθοδηγούµενων επιχειρηµατιών
• Ενηµέρωση για δράσεις ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης - αξιοποίησης ευκαιριών / δυνατοτήτων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKETING
Το τµήµα Marketing παρέχει λύσεις σε επιχειρήσεις για να αυξήσουν την κερδοφορία και να διασφαλίσουν τη βιωσιµότητά
τους. Μέσα από την εµπειρία και την επιστηµονική εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ (MSc), παρέχονται τα εξής:
• Ανάλυση Εσωτερικού και Εξωτερικού Περιβάλλοντος, S.W.O.T. Analysis (Δυνατά, Αδύνατα Σηµεία, Ευκαιρίες και Απειλές).
• Ανάλυση & Επιλογή Κατάλληλης Στρατηγικής Marketing.
• Στρατηγικές Επανατοποθέτησης Προϊόντος.
• Προτάσεις Προβολής & Προώθησης – Marketing.
• Συµβουλευτική Υποστήριξη στην Εφαρµογή του σχεδίου Marketing.
• Έρευνα αγοράς (µέγεθος αγοράς και µεριδίων, τµηµατοποίηση αγοράς, προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης, ανάλυση
υφιστάµενου ανταγωνισµού, προβλήµατα και προοπτικές εξέλιξης του κλάδου).
• Ερωτηµατολόγια άµεσης εξεύρεσης λύσεων.

ΟΡΑΜΑ
Η συνεχής ανάπτυξη και η βελτίωση Επιχειρηµατικών
Μονάδων, µε γνώµονα την βελτίωση της ευφυίας, της
δηµιουργικότητας και των ικανοτήτων για την επίτευξη
συνολικού κέρδους.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η προσφορά ουσιαστικού οφέλους και συµβουλευτικής αξίας
προς τις επιχειρήσεις, τόσο για την άντληση κονδυλίων, όσο και
για την αύξηση της επιχειρηµατικής ευφυίας. Επιτυγχάνεται µε
την καινοτοµία, και την αυτοµατοποίηση ποιοτικών, υψηλής
εξειδίκευσης υπηρεσιών.

ΑΞΙΕΣ
Συνολικό και Ατοµικό όφελος, Ηθική και Ακεραιότητα, µε
εφαρµογή Κοινωνικής Ευθύνης.

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ...
Η πολυετής παρουσία της εταιρείας µας στο χώρο της συµβουλευτικής επιχειρήσεων, µας έχει καθιερώσει στη
συνείδηση του επιχειρηµατικού κόσµου. Έχοντας επεκταθεί σε Πανελλαδικό επίπεδο, διακρινόµαστε ως ένα
ακέραιο γραφείο συµβούλων επενδύσεων και ανάπτυξης. Ενδεικτικές εταιρείες που συνεργάζονται επιτυχώς µαζί
µας σε Προγράµµατα ΕΣΠΑ, σε Διαγωνισµούς Δηµοσίου / Ψηφιακή Υπογραφή και Συµβουλευτική Υποστήριξη,
αναφέρονται παρακάτω:

SUCCESS STORIES
Η εταιρεία µας διαθέτει σηµαντική εµπειρία σε όλους τους κλάδους της επιχειρηµατικής αγοράς (Εµπόριο, Μεταποίηση, Τουρισµός,
Υπηρεσίες). Ενδεικτικά αναφέρονται επιχειρηµατικοί τοµείς από πελάτες που µας επέλεξαν και είχαν επιτυχηµένα αποτελέσµατα:

ΚΛΑΔΟΣ #ΕΜΠΟΡΙΟ#
• Λιανικό εµπόριο γιαουρτιού, φρέσκων χυµών και γλυκών
• Λιανικό εµπόριο λευκών ειδών, ειδών προικός
• Λιανικό εµπόριο ηλεκτρολογικού υλικού
• Επιχείρηση ηλεκτρονικού εµπορίου
• Λιανικό εµπόριο επίπλων
• Λιανικό & Χονδρικό εµπόριο τζαµιών - Κατασκευή υαλοπινάκων
• Λιανικό εµπόριο γυναικείων ενδυµάτων και αξεσουάρ
• Χονδρικό εµπόριο ειδών γεωργικών προϊόντων
• Χονδρικό εµπόριο λουλουδιών και φυτών
• Χονδρικό εµπόριο ιατρικών ειδών
• Χονδρικό εµπόριο υαλοπινάκων
• Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εκπόνησης αντίστοιχων µελετών
• Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
• Λιανικό εµπόριο κρέατος & κατεψυγµένων προϊόντων
• Λιανικό εµπόριο ειδών παντοπωλείου
• Λιανικό εµπόριο ειδών κλωστοϋφαντουργίας
• Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
• Λιανικό εµπόριο ξηρών καρπών και παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων
• Λιανικό & Χονδρικό εµπόριο εργαλείων και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
• Λιανικό & Χονδρικό εµπόριο συµπληρωµάτων διατροφής και αθλητικών ειδών
• Λιανικό εµπόριο τυποποιηµένων ζαχαρωδών προϊόντων

ΚΛΑΔΟΣ #ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ#
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• Κατασκευή Tεντών και Σκιάστρων
• Κατασκευή ορθοπεδικών ειδών
• Παραγωγή αρτοσκευασµάτων
• Μονάδα παραγωγής µπρικετών και πέλλετ
• Μονάδα µεταποίησης ξύλου - ξυλουργικές εργασίες
• Κατασκευή µουσικών οργάνων
• Μονάδα κοπής, διάτρησης, χάραξης, επικάλυψης ή κατεργασίας πλαστικών επιφανειών
• Κατασκευή Κοσµηµάτων
• Κατασκευή προϊόντων ανοξείδωτων, αλουµινίου και σιδήρου
• Παραγωγή σφολιατοειδών – σνακ
• Κατεργασία καφέ
• Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης
• Κατασκευή ξύλινων ψηφιδοθετηµάτων και ενθετικής ξύλινης διακόσµησης επίπλων
• Παρασκευή σκευασµάτων και καλλυντικών µε βάση τα ανθοϊάµατα

ΚΛΑΔΟΣ #TΟΥΡΙΣΜΟΣ#
• Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωµένων διαµερισµάτων µε παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών
• Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωµένων καταλυµάτων για µικρή διάρκεια
• Υπηρεσίες Ξενοδοχείου Πόλης
• Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωµένων δωµατίων ή διαµερισµάτων για µικρή διάρκεια
• Παραδοσιακό Ξενοδοχείο
• Ξενοδοχεία 3*, 4*, 5* (αστέρων)
• Boutique Hotels
• Αυτοεξυπηρετούµενα Καταλύµατα - Βίλες

ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ #ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ#
• Υπηρεσίες εστίασης
• Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
• Φροντιστήριο µέσης εκπαίδευσης
• Φύλαξη security
• Παραδοσιακό καφενείο
• Υπηρεσίες επισκευής υποδηµάτων
• Κοµµωτήριο
• Κέντρο αισθητικής και καλλωπισµού
• Διακόσµηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
• Υπηρεσίες γραφιστικής
• Ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις
• Υπηρεσίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
• Εκπαίδευση µέσω Η/Υ

• Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις υπαίθριων χώρων
• Σχεδιασµός, υποστήριξη και ολοκλήρωση συστήµατος λογισµικού
• Φύλαξη παιδιών
• Λογιστικές υπηρεσίες
• Υπηρεσίες αποθήκευσης υγραερίου
• Οινοµαγειρείο
• Υπηρεσίες παροχής γευµάτων και ποτών από σνάκ µπάρ
• Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων
• Απεντόµωση - απολύµανση-καταπολέµηση βακτηρίων και εξολόθρευση
• Διακόσµηση καταστηµάτων και άλλων επαγγελµατικών χώρων
• Μηχανικοί – Τεχνικοί Σύµβουλοι και συναφείς δραστηριότητες παροχής
τεχνικών συµβουλών

ΜΕΛΟΣ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

#Ένταξη Επιχειρήσεων σε Αναπτυξιακά Προγράµµατα
#ΕΣΠΑ #Επιχορηγήσεις #Αναπτυξιακός Νόµος
#Διαγωνισµοί Δηµοσίου #Ψηφιακή Υπογραφή
#Υπηρεσία Ενηµέρωσης Προµηθειών Δηµοσίου

"Αν δεν ξέρεις πού πας, το πιθανότερο είναι να καταλήξεις
κάπου αλλού.»
- Δρ. Λόρενς Πίτερ

#Mentoring #Marketing #Social Media
#Αύξηση Πωλήσεων #Business Consulting #Business Plan
powered by

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIA
ΚΡΗΤΗ

ATTIKH
Μητροπόλεως 43,
` TK 15124, Metropolis Center,
Μαρούσι Αττικής

Μάχης Κρήτης 3,
ΤΚ 71303, Χανιόπορτα,
Ηράκλειο Κρήτης

2118505001 | 2810823002

www.keh.gr | info@keh.gr
www.ipografi.gr | info@ipografi.gr
www.dda.gr | info@dda.gr

Το να αρχίσεις να
σκέφτεσαι, σηµαίνει να
αρχίσεις να κλείνεις
δουλειές.
- Αριστοτέλης Ωνάσης

