
 
 

Αζήλα, 4 Ινπιίνπ 2017 

 

Η RSM Ειιάδνο Exclusive Knowledge Partner ζην Disrupt Greece! 

Τελ Πέκπηε 29 Ινπλίνπ θνξπθώζεθε ν δηαγωληζκόο ηνπ Disrupt Greece από ην Fortune Greece θαη 

ηνπο Industry Disruptors – Game Changers ζε κηα νινήκεξε εθδήιωζε ζηνλ Πξννξηζκό 

Παπαζηξάηνο. O δηαγωληζκόο Disrupt Greece απνηειεί έλαλ κύκλο καινοηομίας θαη επηθεληξώλεηαη 

ζε λέεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ αλάγθε ππεξεζίεο θαη εξγαιεία πνπ ζα ηηο βνεζήζνπλ λα 

εμειίμνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ ην επηρεηξεκαηηθό ηνπο κνληέιν. 

Η RSM Ελλάδος ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγωληζκό ηνπ Disrupt Greece ωο Exclusive Knowledge Partner 

πξνζθέξνληαο αθηινθεξδώο εηδηθέο ππεξεζίεο ζηηο 11 νικήηριες ομάδες. Σπγθεθξηκέλα, έκπεηξα 

ζηειέρε ηεο RSM Ειιάδνο είλαη ζην πιεπξό ηωλ νκάδωλ, παξέρνληαο θαζνδήγεζε θαη ππεξεζίεο 

ζπκβνπιεπηηθνύ, ινγηζηηθνύ θαζώο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνύ πεξηερνκέλνπ κε ζηόρν λα βειηηώζνπλ θαη 

λα θαηαθέξνπλ λα θάλνπλ πξαγκαηηθόηεηα ην επηρεηξεκαηηθό ηνπο ζρέδην.    

Οη ηξεηο πξώηνη ληθεηέο ηνπ δηαγωληζκνύ είλαη νη εηαηξίεο Owiwi, Mermix θαη hopwave. Τελ εληεθάδα 

ηωλ θηλαιίζη ζπκπιεξώλνπλ νη εηαηξίεο Tesibit, booksecrets, Easyexports, Quanta & Qualia, PJM 

Projectum, BlueLine, SlotApp θαη Tellody.  

Η RSM Ειιάδνο αλέθαζελ ππνζηεξίδεη αθηινθεξδώο ηελ αλάπηπμε ηωλ λέωλ επηρεηξεκαηηώλ θαη ηωλ 

ηδεώλ ηνπο πξνζθέξνληαο εηεζίωο ππεξεζίεο ζε Ειιεληθέο λενθπείο επηρεηξήζεηο. Η ζπλεξγαζία ηεο 

RSM Ειιάδνο κε ηνπο Industry Disruptors – Game Changers μεθίλεζε ην 2013 κε ηνλ δηαγωληζκό ηνπ 

Re-Inspire Greece κηα πξωηνβνπιία ηεο εηαηξίαο GAEA γηα ηε ζηήξημε ηνπ αγξνηηθνύ «επηρεηξείλ» θαη 

ηωλ λέωλ πνπ αζρνινύληαη κε απηό. 

 



 
 

Επηπξνζζέηωο ηωλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξεη ε RSM ζηηο ληθήηξηεο νκάδεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξώηεο θάζεο ηνπ δηαγωληζκνύ ν Γενικός Διεσθσνηής ηεο RSM Ελλάδος θαη Partner in Charge ηοσ 

Advisory Department, Βαζίλης Πεηίνης, ζπκκεηείρε ωο θξηηήο γηα ηελ βαζκνιόγεζε θαη επηινγή ηωλ 

επηθξαηέζηεξωλ λενθπώλ επηρεηξήζεωλ νη νπνίεο ζπκκεηείραλ ζην δηαγωληζκό.  

Η RSM Ειιάδνο είλαη κέινο ηεο RSM International, ηνπ 6νπ κεγαιύηεξνπ δηθηύνπ Οξθωηώλ Ειεγθηώλ 

Λνγηζηώλ θαη Σπκβνύιωλ Επηρεηξήζεωλ παγθνζκίωο. Η εηαηξία απνηειείηαη από 6 ηκήκαηα, ην 

Ειεγθηηθό Τκήκα, ην Τκήκα Σπκβνύιωλ Επηρεηξήζεωλ (Business and Financial Consulting), ην Τκήκα 

Φνξνινγηθώλ θαη Λνγηζηηθώλ Υπεξεζηώλ, ην Τκήκα Εζωηεξηθνύ Ειέγρνπ, ην Τκήκα Παξνρήο 

Υπεξεζηώλ Μηζζνδνζίαο θαη ην Τκήκα Σπκβνπιεπηηθήο Αλζξωπίλνπ Δπλακηθνύ θαη Επηινγήο 

Σηειερώλ.  

 
 


