
 
 

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 
 

11 ελληνικές Δπιτειρήζεις παίρνοσν ηο ειζιηήριο για ηον ηελικό 
ηων European Business Awards 2017/18 sponsored by RSM! 

 
Ανακοινώθηκαν ηα αποηελέζμαηα ηων “National Winners” 

 

 
 
Αλαθνηλώζεθαλ ζήκεξα, 15 Μαξηίνπ 2018, ηα απνηειέζκαηα ηεο δεύηεξεο θάζεο ησλ European Business 
Awards 2017/18 sponsored by RSM θαηά ηελ νπνία δηαθξίζεθαλ νη θαιύηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο Δπξώπεο 
ιακβάλνληαο ηνλ ηηκεηηθό ηίηιν “National Winner”. Αλάκεζα ζηηο θνξπθαίεο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο 
ζπγθαηαιέγνληαη 11 ελληνικές! 
 
Η ηηκεηηθή δηάθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ σο “National Winner” αλαδεηθλύεη ηηο θαιύηεξεο επηρεηξήζεηο αλά ρώξα, 
ζηηο 12 θαηεγνξίεο ησλ European Business Awards sponsored by RSM. Μόλν κηα επηρείξεζε αλά ρώξα 
κπνξεί λα επηιεγεί από ηνπο θξηηέο ζε θάζε κηα θαηεγνξία ησλ βξαβείσλ εθόζνλ πιεξνί ηα απζηεξά θξηηήξηα 
ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο. Οη 11 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ δηαθξηζεί ζηελ θαηεγνξία ηνπο, ζα 
εθπξνζσπήζνπλ ηε ρώξα καο ζηνλ ηειηθό ησλ European Business Awards 2017/18 sponsored by RSM ζε 
επξσπατθό πιένλ επίπεδν.  
 
Ο Γιεσθύνων ύμβοσλος ηεο RSM Δλλάδος, Κύριος Άθως ησλιανού δήισζε: «Είμαζηε σπερήθανοι ποσ για 
11η ζσνετή τρονιά η Ελλάδα ζσμμεηέτει με μεγάλη επιηστία ζε ασηό ηον ηόζο ζημανηικό πανεσρφπαχκό 
διαγφνιζμό. Η διάκριζη μιας εηαιρίας φς “National Winner” είναι ένα πραγμαηικά ζποσδαίο επίηεσγμα καθώς η 
επιλογή γίνεηαι βάζει συηλών εσρφπαχκών προδιαγραθών. Μας ταροποιεί ιδιαίηερα ηο γεγονός όηι κάθε τρόνο 
όλο και περιζζόηερες ελληνικές επιτειρήζεις ζσμμεηέτοσν ζηα European Business Awards sponsored by RSM, 
αυηθώνηας ηις δσζκολίες ηοσ επιτειρημαηικού περιβάλλονηος ηης τώρας μας και αναδεικνύονηας έηζι ηις 
επιηστημένες ελληνικές πρακηικές ζε όλη ηην Εσρώπη. Σσγταρηηήρια ζηις 11 ελληνικές επιτειρήζεις “National 
Winners” ποσ θα εκπροζφπήζοσν ηη τώρα μας ζηον ηελικό. Τοσς εστόμαζηε καλή επιηστία ζηην ηελεσηαία θάζη 
ηοσ διαγφνιζμού». 
 
H RSM είλαη ην 6

ν
 κεγαιύηεξν δίθηπν Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ θαη πκβνύισλ Δπηρεηξήζεσλ ζηνλ θόζκν 

θαη θύξηνο ρνξεγόο θαη ππνζηεξηθηήο ησλ βξαβείσλ γηα 11
η
 ζσνετή τρονιά. Σα European Business Awards 

sponsored by RSM είλαη ηα κεγαιύηεξα θαη πην ζεκαληηθά βξαβεία επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ Δπξώπε θαζώο 
κέζα από 12 θαηεγνξίεο είλαη αλνηρηά πξνο όιεο ηηο επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο κεγέζνπο ή θιάδνπ 
δξαζηεξηνπνίεζεο. Η RSM Δλλάδος επηιέγεη θαη πξνζεγγίδεη θάζε ρξόλν θαηόπηλ έξεπλαο έλα κηθξό αξηζκό 
ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθαξκόδνπλ θαηλνηόκεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο θαη επηηπγράλνπλ ζεκαληηθά 
απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηνπο, κε ζθνπό λα ηηο ελζαξξύλεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκό θαη ηηο 
ππνζηεξίδεη αθιλοκερδώς ζε όια ηα ζηάδηά ηνπ. ηόρνο απηήο ηεο ελέξγεηαο ηα ηειεπηαία 11 ρξόληα είλαη ε 
αλάδεημε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην εμσηεξηθό θαη ε πξνβνιή ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ θαη 
επηρεηξεκαηηώλ πνπ εξγάδνληαη ζθιεξά, δεκηνπξγνύλ θαη θαηλνηνκνύλ παξά ηελ αβεβαηόηεηα ηνπ ειιεληθνύ 
επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο. 
 
Βαζηθόο ζηότος ηων European Business Awards sponsored by RSM είλαη ε δεκηνπξγία κηαο επξσπατθήο 
επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο ε νπνία αληηπξνζσπεύεη ηηο βέιηηζηεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, ηελ θαηλνηνκία θαη 
ηελ επηρεηξεκαηηθή εζηθή, επηβξαβεύνληαο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηδεηθλύνπλ όιεο απηέο ηηο αμίεο. Η θηινζνθία 
ησλ European Business Awards ηαηξηάδεη απόιπηα κε ηηο αξρέο ηεο RSM, ε νπνία εζηηάδεη ζηε δεκηνπξγία 



 
ηζρπξώλ θαη καθξνρξόλησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ηεο, ζηελ θαηαλόεζε ησλ αλαγθώλ θάζε επηρείξεζεο θαη 
ζηελ εμεηδηθεπκέλε πξνζέγγηζε πνπ δίλεη πξνζηηζέκελε αμία. 
 
Η αμηνιόγεζε ησλ εηαηξηώλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηα βξαβεία, πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξόλν από ηελ θξηηηθή 
επηηξνπή ησλ European Business Awards sponsored by RSM, ε νπνία απαξηίδεηαη από δηαθεθξηκέλα ζηειέρε 
ηνπ αθαδεκατθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ ηεο Δπξώπεο. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη κέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
θξηηηθήο επηηξνπήο έρνπλ δηαηειέζεη νη: Yves Leterme, η. Πξσζππνπξγόο ηνπ Βειγίνπ, Philip Forrest, πξόεδξνο 
ηνπ International Customer Service Institute, Σάθεο Κιεξίδεο, η. Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ ηεο Κύπξνπ, Jose 
Aznar, η. Πξσζππνπξγόο ηεο Ιζπαλίαο, Karel De Gucht, η. Δπξσπαίνο Δπίηξνπνο Δκπνξίνπ, Arnold Rüütel, η. 
Πξόεδξνο ηεο Δζηνλίαο, Emil Constantinescu, η. Πξόεδξνο ηεο Ρνπκαλίαο, Petar Stoyanov, η. Πξόεδξνο ηεο 
Βνπιγαξίαο, θ.ά. 
 
Οη 11 ελληνικές εηαιρίες νη νπνίεο παίξλνπλ ην εηζηηήξην γηα ηνλ θεηηλό ηειηθό ζηνλ νπνίν ζα δηαγσληζηνύλ γηα 
λα δηεθδηθήζνπλ ην βξαβείν ηεο θαιύηεξεο επηρείξεζεο ηεο Δπξώπεο ζηελ θαηεγνξία πνπ ζπκκεηέρνπλ είλαη νη 
εμήο: 
 

ΔΛΒΗΑΛ ΑΔ The ELITE Award for Growth Strategy of the Year 

SOCIALAB ΔΠΔ The Award for Innovation 

ΗΚΣΗΝΟ ΔΛΛΑ ΑΔ 
The Germany Trade & Invest Award for International 
Expansion 

ΑΒ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΔ 
The Social Responsibility & Environmental Awareness 
Award 

ΑΚΡΟΛΗΘΟ ΑΒΔΔ The Workplace & People Development Award 

REΕΟS BRANDS AΔ The Customer & Market Engagement Award 

EPSILON NET ΑΔ The Digital Technology Award 

OWIWI The New Business of the Year Award 

ΦΑΡΜΑ ΚΟΤΚΑΚΖ ΑΔ The Business of the Year Award with Turnover €0-25M 

MEDBEST ΑΔ The Business of the Year Award with Turnover €26-150M 

ATTICA - ΑΣΣΗΚΑ ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΑΔ The Business of the Year Award with Turnover €150M+ 

 
Η απνλνκή θαη ν ενξηαζκόο γηα ηελ επηηπρία ησλ 11 “National Winners” ηεο ρώξαο καο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 
εηδηθή εθδήισζε πνπ ζα δηνξγαλσζεί από ηελ RSM Διιάδνο ηνλ Απξίιην ηνπ 2018.  
 
Γηα πξώηε θνξά θέηνο ηα European Business Awards sponsored by RSM εηζήγαγαλ κηα λέα δηαδηθαζία 
δηεμαγσγήο κε ζθνπό λα αλαδείμνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δηέπνληαη από 
πςειή επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία. Βάζε ηεο λέαο δηαδηθαζίαο, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017 αλαθνηλώζεθαλ νη 2898 
“Ones to Watch” επηρεηξήζεηο από ηηο 34 ρώξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα βξαβεία. Από ηελ Διιάδα, δηαθξίζεθαλ 
55 επηρεηξήζεηο πνπ θαηέθηεζαλ ηνλ ηίηιν “Ones to Watch”, ν νπνίνο ηνπο έδσζε ηε ζθπηάιε γηα ην δεύηεξν 
ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ. Σν δεύηεξν ζηάδην αθνξά ηελ αλάδεημε ησλ 289 “National Winners”, νη νπνίνη 
επηιέρζεθαλ από ηελ θξηηηθή επηηξνπή απνηεινύκελε από ζεκαληηθνύο επξσπαίνπο επηρεηξεκαηίεο, 
αθαδεκατθνύο θαη opinion leaders. Οη “National Winners”, ζα εθπξνζσπήζνπλ ηε ρώξα ηνπο ζηηο 12 θαηεγνξίεο 
ηνπ δηαγσληζκνύ ζε επξσπατθό πιένλ επίπεδν. ηελ επόκελε θαη ηειηθή θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ ε θξηηηθή 
επηηξνπή ζα επηιέμεη ηελ θαιύηεξε επξσπατθή επηρείξεζε γηα θάζε κία από ηηο δώδεθα θαηεγνξίεο, ζηηο νπνίεο 
ζα απνλεκεζεί ην European Business Award ηεο θαηεγνξίαο ηνπο. Ο ηειηθόο ησλ βξαβείσλ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Πνισλία, ζηηο 23 Μαΐνπ 2018, όπνπ θαη ζα αλαθνηλσζνύλ νη ληθεηέο ηεο θάζε θαηεγνξίαο 
ζηελ ιακπξή ηειεηή απνλνκήο. 
 



 
 
 
 
Παξάιιεια, παξνπζηάζεηο ζε κνξθή video ησλ “Ones to Watch” έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ησλ 
European Business Awards, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ από ην θνηλό, ην νπνίν ζα ςεθίζεη ηνλ “European 
Public Champion” (Δπξσπατθόο Πξσηαζιεηήο Ψεθνθνξίαο), δειαδή ηελ εηαηξία πνπ ζα ζπγθεληξώζεη ηηο 
πεξηζζόηεξεο ςήθνπο. Η δηαδηθαζία απηή σζηόζν δελ επεξεάδεη ηελ βαζκνινγία ησλ θξηηώλ θαη είλαη κία 
δηαδηθαζία πνπ ηξέρεη παξάιιεια κε ηελ επίζεκε αμηνιόγεζε ηνπ δηαγσληζκνύ. Πέξπζη, πάλσ από 227.000 
ςήθνη ζπγθεληξώζεθαλ θαζώο εηαηξείεο αλά ηελ Δπξώπε ππνζηεξίρηεθαλ δεκνζίσο από ηνπο πειάηεο, ην 
πξνζσπηθό θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο, όπσο επίζεο θαη από ην επξύηεξν θνηλό. 
 

 
ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 


