
 
Αθήνα, Γεσηέρα 21 Μαΐοσ 2018 

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

 

11 Δλληνικές επιτειρήζεις ζηον ηελικό ηων European Business Awards 2017/18 sponsored by RSM 

ηις 23 Μαΐοσ ο ηελικός ηων European Business Awards 2017/18 sponsored by RSM 

Σελ Σεηάρηη 23 Μαΐοσ 2018, ζα δηεμαρζεί ζηε Βαξζνβία ηεο Πνισλίαο ε ιακπξή ηειεηή απνλνκήο ησλ 

European Business Awards 2017/18 sponsored by RSM, ηα νπνία δηνξγαλώλνληαη γηα 11ε ζπλερή ρξνληά. 

Ο κεγάινο Δπξσπατθόο ηειηθόο ζα αλακεηαδνζεί δσληαλά κέζα από ηελ ζειίδα ησλ European Business 

Awards sponsored by RSM ηελ Σεηάρηη 23 Μαΐοσ ζηις 20:30.   

Σα European Business Awards sponsored by RSM είλαη ηα κεγαιύηεξα θαη πην ζεκαληηθά βξαβεία 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ Δπξώπε, ηα νπνία σο ζηόρν έρνπλ ηε 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. Κύξηνο ρνξεγόο 

θαη ελεξγόο ππνζηεξηθηήο ησλ βξαβείσλ γηα 11
ε
 ζπλερή ρξνληά, είλαη ε RSM, ην 6ο μεγαλύηερο δίκησο 

Ορκωηών Δλεγκηών Λογιζηών και σμβούλων Δπιτειρήζεων ζηον κόζμο, κε πάλσ από 800 γξαθεία ζε 

120 ρώξεο θαη 43.000 ζηειέρε δηεζλώο. 

Ο Κύριος Άθως ησλιανού, Γιεσθύνων ύμβοσλος ηεο RSM Δλλάδος δήισζε: «Σπγραξεηήξηα ζηηο 11 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ θηάζεη ζηνλ θεηηλό ηειηθό. Τα ηειεπηαία 11 ρξόληα ε RSM Ειιάδνο ωο 

Κύξηνο Χνξεγόο θαη ππνζηεξηθηήο ηωλ European Business Awards ζηελ ρώξα καο, ζηνρεύεη ζηελ αλάδεημε ηεο 

ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην εμωηεξηθό θαη ζηε πξνβνιή ηωλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεωλ θαη επηρεηξεκαηηώλ 

πνπ εξγάδνληαη ζθιεξά, δεκηνπξγνύλ θαη θαηλνηνκνύλ παξά ηελ αβεβαηόηεηα ηνπ ειιεληθνύ επηρεηξεκαηηθνύ 

πεξηβάιινληνο. Με κεγάιε καο ραξά ζα είκαζηε καδί κε ηηο Ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηειηθό θαη ζηελ ηειεηή 

απνλνκήο ηωλ βξαβείωλ κε ζθνπό λα ηηο ππνζηεξίμνπκε θαη λα γηνξηάζνπκε όινη καδί ηελ επηηπρία ηνπο. Καιή 

Επηηπρία ζηηο 11 Ειιεληθέο επηρεηξήζεηο National Winners ζηνλ Επξωπαϊθό ηειηθό!» 

Η επηηπρεκέλε πνξεία ηεο ρώξαο καο ζηα European Business Awards sponsored by RSM γηα κηα αθόκε 

ρξνληά, εληζρύεη ηε δπλακηθή παξνπζία ηεο Διιεληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην επξύηεξν Δπξσπατθό 

πεξηβάιινλ. Η δηάθξηζε κε ηνλ ηίηιν National Winner αλαδεηθλύεη ηελ εμαηξεηηθή επίδνζε ησλ εηαηξηώλ απηώλ 

θαζώο έρνπλ δηέιζεη κηαο ελδειερνύο αμηνιόγεζεο από ηελ θξηηηθή επηηξνπή ζε θάζε θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ. Η 

δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο επηηειείηαη κε απζηεξά θξηηήξηα αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή απόδνζε, ηελ ιεηηνπξγηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε θαη ηελ αθνινπζνύκελε πνιηηηθή αλάπηπμεο θαη εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο ησλ εηαηξηώλ 

θαζώο θαη κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ αθνξνύλ ηελ θάζε θαηεγνξία ησλ βξαβείσλ.  



 
Η διάκριζη απηή θαηαηάζζεη ηηο 11 Δλληνικές εηαιρίες National Winners ζηελ ελίη ηων καλύηερων 

επιτειρήζεων ηης Δσρώπης, νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θεηηλό ηειηθό. Οη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

ζα δηαγσληζηνύλ γηα λα δηεθδηθήζνπλ ην βξαβείν ηεο θαιύηεξεο επηρείξεζεο ηεο Δπξώπεο ζηελ θαηεγνξία πνπ 

ζπκκεηέρνπλ 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+ 

 

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 2.898 

“Ones to Watch” επηρεηξήζεηο από ηηο 34 ρώξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα βξαβεία. Από ηελ Δλλάδα, δηαθξίζεθαλ 

55 επιτειρήζεις πνπ θαηέθηεζαλ ηνλ ηίηιν “Ones to Watch”, ν νπνίνο ηνπο έδσζε ηε ζθπηάιε γηα ην δεύηεξν 

ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ.  

Σν δεύηεξν ζηάδην αθνξνύζε ηελ αλάδεημε ησλ 289 “National Winners”, νη νπνίνη επηιέρζεθαλ από ηελ θξηηηθή 

επηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη 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. 11 από ηις 289 εσρωπαϊκές επιτειρήζεις είναι Δλληνικές, γεγνλόο ην νπνίν είλαη πνιύ 

ζεκαληηθό γηα ηε ρώξα καο θαζώο ζε 14 κόλν ρώξεο, από ηηο 34 νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηα βξαβεία, ππήξραλ 

πάλσ από 10 National Winners.  

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.  

 

 



 
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. 

ΣΔΛΟ ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΤΠΟΤ 
 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: 
Θεώλε-Άληξεα Σηπιηαλνύ, RSM Ειιάδνο, ηει. 210 6717733, tastylianou@rsmgreece.gr   
 

 


