
 

 

Αζήλα, 26 Απξηιίνπ 2017 

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

Ζ RSM Δλλάδορ βπάβεςζε ηοςρ 11 National Winners 
για ηα European Business Awards 2017/18 sponsored by RSM! 

 

 
 

Γηα 11ε ζπλερή ρξνληά ε RSM Δλλάδορ βξάβεπζε ζε κηα μερσξηζηή εθδήισζε ηνπο 11 National Winners ησλ 

European Business Awards 2017/2018 sponsored by RSM. Η εθδήισζε βξάβεπζεο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ Οηθία ηεο Βξεηαλίδαο Πξέζβεηξαο, Κπξίαο Kate Smith CMG ηελ Σεηάπηη 25 Αππιλίος 2018.  

Δπίζεκνο πξνζθεθιεκέλνο ηεο εθδήισζεο ήηαλ ν Ππόεδπορ ηηρ Νέαρ Γημοκπαηίαρ και Απσηγόρ ηηρ 

Αξιωμαηικήρ Ανηιπολίηεςζηρ, Κύξηνο Κςπιάκορ Μηηζοηάκηρ, ν νπνίνο απεύζπλε νκηιία θαη ζπλεράξε ηηο 

Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ δηαθξηζεί ζηα βξαβεία. Σηελ απνλνκή ησλ βξαβείσλ ζπκκεηείραλ ν 

Γιεςθύνων ύμβοςλορ ηηρ RSM Δλλάδορ, Κύξηνο Άθωρ ηςλιανού, ν Γιεςθύνων ύμβοςλορ ηων 

European Business Awards, Κύξηνο Adrian Tripp θαη ε Βπεηανίδα Ππέζβειπα γηα ηελ Διιάδα, Κπξία Kate 

Smith CMG. Σηελ εθδήισζε παξεπξέζεζαλ ζεκαληηθνί Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο θαη ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, νη 

νπνίνη παξαθνινύζεζαλ ηελ βξάβεπζε ησλ 11 National Winners ησλ European Business Awards 2017/18 

sponsored by RSM. Σηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε δείπλν θαηά ην νπνίν νη παξεπξηζθόκελνη είραλ ηελ επθαηξία γηα 

γλσξηκία θαη ζπδήηεζε. 

Η ηηκεηηθή δηάθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ σο National Winners, μερσξίδεη ηηο καλύηεπερ επισειπήζειρ ζηηο 12 

θαηεγνξίεο ησλ European Business Awards sponsored by RSM. Γηα ηε θεηηλή ρξνληά 289 επηρεηξήζεηο έρνπλ 

επηιερζεί σο National Winners από ηηο 34 Δπξσπατθέο ρώξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα βξαβεία, σο νη θαιύηεξεο 

επηρεηξήζεηο ηεο Δπξώπεο θαη ζα δηαγσληζηνύλ ζηνλ ηειηθό βάζεη ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

Τν γεγνλόο πσο 11 από ηηο 289 επξσπατθέο επηρεηξήζεηο είλαη Eιιεληθέο απνηειεί πνιύ ζεκαληηθό γεγνλόο γηα 

ηε ρώξα καο θαζώο 14 κόλν ρώξεο, από ηηο 34 νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηα βξαβεία, είραλ πάλσ από 10 

National Winners. Η επηηπρία απηή εληζρύεη ηελ δπλακηθή παξνπζία ηεο ρώξαο καο ζηα βξαβεία θαη ηελ Διιεληθή 

επηρεηξεκαηηθόηεηα ζπλνιηθά. Σπγρξόλσο, ε δηάθξηζε απηή δίλεη ζηηο 11 εηαηξίεο National Winners ην εηζηηήξην 

γηα ηνλ κεγάιν Δπξσπατθό ηειηθό θαη ηηο θαηαηάζζεη ζηελ ειίη ησλ θαιύηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηεο Δπξώπεο.  

 



 

 

Καισζνξίδνληαο ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο, o Κύξηνο Άθωρ ηςλιανού, Γιεςθύνων ύμβοςλορ ηεο RSM 

Δλλάδορ, δήισζε: «Η δπλακηθή παξνπζία ηεο ρώξαο καο, γηα 11
ε
 ζπλερή ρξνληά, ζε έλαλ δηαγσληζκό πςεινύ 

θύξνπο όπσο ηα European Business Awards sponsored by RSM, απνδεηθλύεη πσο νη Ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, νη 

νπνίεο έρνπλ θαηαθέξεη λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ κέζα ζε έλα απαηηεηηθό επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ, όπσο απηό 

ηεο ρώξαο καο, ιεηηνπξγνύλ κε θαηλνηνκία θαη πςειά πξόηππα πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία 

ζεκαληηθώλ αλαπηπμηαθώλ πξννπηηθώλ. Είλαη αμηνζεκείσην όηη 11 Ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ θηάζεη ζηνλ 

Επξσπατθό ηειηθό, έρνπκε δειαδή ηόζνπο National Winners όζνπο ε Γεξκαλία, ε Γαιιία θαη άιιεο ρώξεο πνιύ 

κεγαιύηεξεο από ηελ Ειιάδα. Η δηάθξηζε απηή καο θάλεη ηδηαίηεξα ππεξήθαλνπο θαη αηζηόδνμνπο γηα ην κέιινλ. 

Σπγραξεηήξηα ζηνπο 11 National Winners από όινπο εκάο ζηελ RSM Ειιάδνο θαη θαιή επηηπρία ζηνλ ηειηθό!». 

Η πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάδεημε ηεο Διιεληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο κέζσ ησλ European Business Awards 

sponsored by RSM μεθίλεζε πξηλ από 11 ρξόληα θαη πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ RSM Δλλάδορ, κέινο ηνπ 

δηθηύνπ ηεο RSM, ηνπ 6
νπ

 κεγαιύηεξνπ δηθηύνπ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ θαη Σπκβνύισλ Δπηρεηξήζεσλ 

παγθνζκίσο, ε νπνία είλαη θύξηνο ρνξεγόο θαη ελεξγόο ππνζηεξηθηήο ησλ βξαβείσλ. Όπσο θαη ηηο 

πξνεγνύκελεο ρξνληέο, έηζη θαη θέηνο, ε RSM Διιάδνο ππνζηήξημε ηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο αθιλοκεπδώρ ζε 

όια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνύ. Σηόρνο ηεο RSM Διιάδνο είλαη η ανάδειξη ηηρ Δλληνικήρ 

επισειπημαηικόηηηαρ, ζην εμσηεξηθό θαη ε πξνβνιή ησλ Διιεληθώλ επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηώλ πνπ 

εξγάδνληαη ζθιεξά, δεκηνπξγνύλ θαη θαηλνηνκνύλ παξά ηελ αβεβαηόηεηα ηνπ Διιεληθνύ επηρεηξεκαηηθνύ 

πεξηβάιινληνο. Έηζη, καδί κε ηηο Διιεληθέο εηαηξίεο πνπ θαηάθεξαλ λα δηαθξηζνύλ, ε RSM ζηέιλεη έλα πνιύ 

δπλαηό θαη ζεηηθό κήλπκα ζηελ ππόινηπε Δπξώπε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ, ν Κύξηνο Κςπιάκορ Μηηζοηάκηρ, Ππόεδπορ ηηρ Νέαρ Γημοκπαηίαρ και 

Απσηγόρ ηηρ Αξιωμαηικήρ Ανηιπολίηεςζηρ, ηόληζε: «Είλαη αλάγθε λα  ζηεξίμνπκε κε θάζε ηξόπν ηελ πγηή 

επηρεηξεκαηηθόηεηα. Καη ραίξνκαη ηδηαίηεξα δηόηη πξσηνβνπιίεο όπσο ε δηθή ζαο ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ 

αλάδεημε ησλ ζεηηθώλ παξαδεηγκάησλ πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνβάιινπκε ζηελ πξνζπάζεηα όισλ καο λα 

αλαδείμνπκε ηα νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα». 

Οη 11 Δλληνικέρ εηαιπίερ, National Winners, νη νπνίεο βξαβεύηεθαλ από ηελ RSM Διιάδνο θαη ζα 

εθπξνζσπήζνπλ ηε ρώξα καο ζηνλ θεηηλό Δπξσπατθό ηειηθό, ζα δηαγσληζηνύλ γηα λα δηεθδηθήζνπλ ην βξαβείν 

ηεο θαιύηεξεο επηρείξεζεο ηεο Δπξώπεο ζηελ θαηεγνξία πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη είλαη νη εμήο: 

 

ΔΛΒΗΑΛ The ELITE Award for Growth Strategy of the Year 

SOCIALAB The Award for Innovation 

ΗΚΣΗΝΟ ΔΛΛΑ 
The Germany Trade & Invest Award for International 
Expansion 

ΑΒ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ 
The Social Responsibility & Environmental 
Awareness Award 

ΑΚΡΟΛΗΘΟ The Workplace & People Development Award 

REΕΟS BRANDS The Customer & Market Engagement Award 

EPSILON NET The Digital Technology Award 

OWIWI The New Business of the Year Award 

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

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

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

 



 

 

Τελ εθδήισζε ππνζηήξημαλ κε ηηο ρνξεγίεο ηνπο νη εηαηξίεο Genesis Pharma, GREEN θαη ν Όμιλορ ΤΓΔΗΑ. Οη 

επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ δηαθξηζεί ζην παξειζόλ ζηα European Business Awards sponsored by RSM θαη κε ηελ 

πξάμε ηνπο απηή απνδεηθλύνπλ όηη είλαη άμηνη αξσγνί θαη ππνζηεξηθηέο ηεο πξνζπάζεηαο ηεο RSM γηα ηελ 

αλάδεημε ηεο Διιεληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ Δπξώπε. Η RSM Διιάδνο ηνπο επραξίζηεζε ζεξκά γηα ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπο απηή. Δπίζεκνη ρνξεγνί επηθνηλσλίαο ηεο εθδήισζεο ήηαλ ν ΣΚΑΪ, ε Καζεκεξηλή, ε Fortune 

Greece, ην Economia Group, θαη ε Boussias Communications. 

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. Τν δεύηεξν ζηάδην αθνξνύζε 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. Σηελ 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. 

 

ΣΔΛΟ ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 


