
ο επιχειρηματικός ο επιχειρηματικός 

σας σύμβουλος



Η Cybermedia ιδρύθηκε το 1994 στην Αθήνα, εξυπηρετώντας μέχρι σήμερα, επιχειρήσεις με διαφορετικές ανάγκες και 

απαιτήσεις, προσφέροντας πάντα τις πιο σύγχρονες λύσεις.

Η πολυετής εμπειρία μας στον τομέα της πληροφορικής και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων μας οδήγησε σε 

επιτυχημένες συνεργασίες με μεγάλες εταιρίες και οίκους, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

Με συνεχή προσπάθεια φροντίζουμε για την δημιουργία ενός δικτύου πολλαπλών υπηρεσιών ώστε να μπορούμε να 

ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία, την απαραίτητη τεχνογνωσία, εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό, είμαστε 

σίγουροι ότι η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα ανάληψης σύνθετων έργων και υποστήριξης μεγάλων συστημάτων.

Έχουμε τη δυνατότητα πλήρους υποστήριξης σε όλη την επικράτεια μέσω των εγκαταστάσεών μας αλλά και του δικτύου 

πιστοποιημένων συνεργατών μας.

Το ανοιχτό μυαλό, η συνέπεια και η συνέχεια είναι χαρακτηριστικά που μας έχουν κάνει επιτυχημένους μέχρι σήμερα, 

βασιζόμενοι πάντα στο ταλέντο, τη γνώση, την εμπειρία και το ήθος των ανθρώπων της εταιρείας μας.

Στη Cybermedia διαμορφώνουμε σταθερές συνεργασίες με πελάτες που παραμένουν μαζί μας μέχρι σήμερα και 

βασίζονται στα κοινά οράματα, την αλήθεια και την αμοιβαία εκτίμηση.

Σκοπός μας είναι η διείσδυση σε ένα ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στις μελλοντικές και διαρκώς εξελισσόμενες αγορές, 

τόσο της Ελλάδας όσο και των Βαλκανίων. Οι εξελίξεις και ο ρόλος της Ελλάδας στα Βαλκάνια δρομολογούν την νέα μας 

κατεύθυνση προς τις χώρες οι οποίες παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Η ευθύνη, η αξιοπιστία και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι οι βασικές αρχές μας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Οικονομική και Διοικητική Συμβουλή σε επιχειρήσεις αφορά στην έρευνα, την ανάλυση τον σχεδιασμό και τελικώς 

τη γνωμοδότηση επί συγκεκριμένων ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής διαδικασίας. 

Το εύρος τέτοιων ζητημάτων ποικίλει, από τις πωλήσεις έως την χρηματοδότηση και από την διαχείριση της 

καινοτομίας έως την εξυγίανση των προβληματικών επιχειρηματικών μονάδων.

Η μεγάλη διαφορά με την εξωτερική ανάθεση έγκειται στο γεγονός ότι η συμβουλευτική δεν έχει εκτελεστικό παρά 

μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα, δηλαδή προτείνονται λύσεις από τον σύμβουλο και την υλοποίησή τους (ή μη) 

αναλαμβάνει η ίδια η επιχείρηση ή αναθέτει τις δράσεις σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Συχνό φαινόμενο αποτελεί το γεγονός ο επιχειρηματίας ή το στέλεχος να μην μπορεί να προσδιορίσει επακριβώς το 

πρόβλημα ή να ανακύπτουν περαιτέρω προβλήματα από αυτά που έχει ανιχνεύσει. Η διαδικασία της 

συμβουλευτικής βοηθάει στην σωστή επεξεργασία των δεδομένων, καθιστώντας τον εντοπισμό απλή υπόθεση. Όλα 

αυτά μέσα από ένα σχήμα που παίρνει την εξής μορφή:

• Είσοδος επιχείρησης στην συμβουλευτική διαδικασία

• Διάγνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση με την συνεργασία και των δύο μελών

• Εκπόνηση μελετών από την εταιρία συμβούλων

• Σχεδιασμός δράσης

• Συμβουλευτική υλοποίησης και πιθανές διορθώσεις

• Έξοδος από την συμβουλευτική διαδικασία

Η εταιρεία μας υποστηρίζει τον Έλληνα επιχειρηματία σε κάθε ζήτημα που απασχολεί την επιχείρησή του, είτε μέσω 

της υπηρεσίας του σχεδιασμού (marketing, χρηματοοικονομικός, διαδικασιακός) – όπου η ερευνητική διαδικασία 

ακολουθείται πιο συντεταγμένα – είτε μέσω της Οικονομικής & Διοικητικής Συμβουλής στη βάση του παραπάνω 

μοντέλου.



Η πολυετής εμπειρία μας, σας είναι χρήσιμη σε φοροτεχνικές 

διεκπεραιώσεις και εργασίες. Δίνουμε λύσεις και στρατηγικές για 

οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα.

• Ίδρυση / Λογιστική και Φοροτεχνική παρακολούθηση εταιρειών 

και επιχειρήσεων (Ατομική επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, 

ΚΟΙΝΣΕΠ, ΜΚΟ κλπ)
• Καταχώρηση και τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών 

βιβλίων

• Φορολογική – φοροτεχνική και λογιστική υποστήριξη

• Οργάνωση, στελέχωση και επίβλεψη λογιστηρίου

• Κατάρτιση και υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων, των 

ισολογισμών και των λογαριασμών των αποτελεσμάτων χρήσης

• Πλήρη κάλυψη των εταιριών σε θέματα μισθοδοσίας και 

εργασιακά θέματα

• Εργασίες έναρξης, διακοπής, μετατροπή και συγχώνευση 

εταιριών

• Καταστατικά  εταιριών και σωματείων μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα

• Σύνταξη και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων 

(εισοδήματος, Φ.Π.Α., Επιστροφές Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. και άλλων 

παρακρατούμενων φόρων, φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας 

κλπ)
• Εκπροσώπηση σε φορολογικά και λογιστικά ζητήματα στις 

αρμόδιες υπηρεσίες

• Σύνταξη και κατάθεση πρακτικών και Διοικητικού Συμβουλίου 

Γενικών Συνελεύσεων

• Σύνταξη & κατάθεση Ισολογισμών και Προσαρτημάτων

• Εκθέσεις Ελεγκτών

• Φορολογική κάλυψη και προστασία για επίλυση σοβαρών 

φοροτεχνικών προβλημάτων και φορολογικών ελέγχων, ακόμα 

και εάν αυτά αφορούν έτη προγενέστερα της συνεργασίας μας

• Υπαγωγή σε νόμο περί πτωχεύσεως

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ -- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της, 

εξασφάλισε επίσημες συνεργασίες με τους πλέον 

αναγνωρισμένους ομίλους Διεθνών Επιχειρηματικών 

Υπηρεσιών, προσφέροντας υπεύθυνες και ολοκληρωμένες 

λύσεις για ίδρυση και παρακολούθηση εταιρειών σε Κύπρο, 

Βουλγαρία, Μάλτα, Ρουμάνια, Αγγλία κλπ.

• Ίδρυση / Λογιστική, Φοροτεχνική και Νομική 

παρακολούθηση αλλοδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων

• Ίδρυση και σύσταση οποιασδήποτε μορφής εταιρείας

• Ίδρυση υπεράκτιων και εξωχώριων εταιρειών

• Παροχή έδρας (virtual office)
• Οργάνωση και στελέχωση λογιστηρίου, Φορολογική–

φοροτεχνική και λογιστική υποστήριξη

• Υπηρεσίες τεκμηρίωσης φορολογικής κατοικίας (απαραίτητα 

στελέχη όπως διευθυντής (Director) και γραμματέας, έδρα 

εταιρείας, γραφεία διοίκησης κλπ)
• Μεταφορά έδρας

• Νομική υποστήριξη

• Εταιρικό αυτοκίνητο - μεταφορά αυτοκίνητων

• Προετοιμασία για σίγουρη και αποτελεσματική τραπεζική 

συνεργασία -χρηματοδότηση

• Μεταφράσεις

• Εμπιστευματοδοχικές υπηρεσίες (trust)
• Επενδυτικές προτάσεις

• Ένταξη σε ευρωπαϊκά - κοινοτικά επιδοτούμενα 

προγράμματα

• Αγορές και πωλήσεις επιχειρήσεων

• Υπηρεσίες διεθνούς τραπεζικής –άνοιγμα διεθνών 

τραπεζικών λογαριασμών, ιδιωτικών και εταιρικών



AUDITING
Διαχειριζόμαστε μία ολοκληρωμένη λύση αναδιάρθρωσης και 

εξυγίανσης δανείων. Ελέγχουμε  έγκυρα, εμπεριστατωμένα και 

με ακρίβεια τις δανειακές συμβάσεις.

Κατέχουμε ολοκληρωμένο λογισμικό για την ανάλυση της 

παρούσας κατάστασης του δανειακού χαρτοφυλακίου και της 

δανειακής παραβατικότητας. Η μεθοδολογία μας υποστηρίζεται 

από ολοκληρωμένη πληροφοριακή πλατφόρμα επιχειρησιακής 

ευφυΐας (Business Intelligence/BI) με την οποία αφενός, 

αναλύεται η παρούσα κατάσταση του δανειακού χαρτοφυλακίου 

και καταγράφεται η ποιότητα των δεδομένων που περιλαμβάνει η 

δανειακή σύμβαση και αφετέρου, ποσοτικοποιείται η δανειακή 

παραβατικότητα.

Ο έλεγχος μας γίνεται στις εγγραφές των λογαριασμών, 

παρουσιάζοντας τις χρεώσεις που αποκλίνουν από τους όρους 

της  σύμβασης, από το Νόμο, και αυτές που καταστρατηγούν 

τους  Γενικούς  Όρους  Συναλλαγών, εγκυκλίους της Τράπεζας 

της Ελλάδος και δικαστικές αποφάσεις.

Παραδίδουμε σε ηλεκτρονικό αρχείο πλήρη, λεπτομερέστατη 

ημερήσια και συγκεντρωτική απεικόνιση των διαφορών που 

προκύπτουν.

Αναλαμβάνουμε την Εξωδικαστική διαχείριση δανείων με 

Διαπιστευμένο Τραπεζικό Διαμεσολαβητή (εκπόνηση 

συμφωνιών ρύθμισης οφειλών και διαπραγμάτευση με τους 

πιστωτικούς φορείς) και την Δικαστική διαχείριση δανείων, σε 

συνέργεια με τον δικηγόρο σας ή τα συνεργαζόμενα με την 

εταιρεία μας δικηγορικά γραφεία.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΓΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣΥΜΒΟΥΛΟΥΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΓΙΑ ΓΙΑ 

ΣΤΟΝ 

ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΟΝ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ

Με την ενεργοποίηση πλέον του Ν. 4469/2017 για τον 

εξωδικαστικό συμβιβασμό των επιχειρήσεων η εταιρεία μας 

είναι σε θέση να προσφέρει χρηματο-οικονομικές υπηρεσίες για 

την εναρμόνιση των απαιτήσεων του Νόμου στο αίτημα 

νομικών προσώπων που ήθελαν να ενταχθούν προς ρύθμιση 

χρεών μέσω του Νόμου.

Η εταιρεία μας είναι σε θέση αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των 

στελεχών της, να παρέχει συμβουλευτικές χρηματο-οικονομικές 

υπηρεσίες στο πλαίσιο του Ν. 4469/2017 και πιο συγκεκριμένα 

αναλαμβάνει να υλοποιήσει:

• τη νομική υποστήριξη των αιτήσεων ένταξης σε όλο το 

πλαίσιο συμμετοχής και ένταξης στο Νόμο, καθώς έχει 

συνεργασία - πλαίσιο με μια εκ των σημαντικότερων 

Δικηγορικών Εταιριών της Αθήνας με μακρόχρονη εμπειρία 

στο αντικείμενο και με πλήρη γνώση των απαιτήσεων

• την εκπόνηση του επιχειρηματικού πλάνου βιωσιμότητας

• τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών πινάκων και 

προβλέψεων με τη μέθοδο των ελεύθερων ταμειακών ροών, 

ώστε να αποδεικνύεται η δυνατότητα εξόφλησης των 

ρυθμιζόμενων οφειλών την εκπόνηση της αίτησης που 

απαιτείται μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Γ.Ι.Χ. 
του Υπουργείου Οικονομικών.



ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Το οργανόγραμμα κάθε επιχείρησης είναι ένα από τα  

βασικότερα εργαλεία μέσω του οποίου επιτυγχάνονται οι 

μεσομακροπρόθεσμοι στόχοι της. Αποτυπώνει επακριβώς 

κατ’ ελάχιστον, τις γραμμές αναφορές, τα σημεία λήψης 

αποφάσεων καθώς και τις βασικότερες προτεραιότητες μιας 

επιχείρησης.

Η προσέγγιση μας περιλαμβάνει την πλήρη αποτύπωση και 

αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης  με τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία της, τον προσδιορισμό της μελλοντικής 

δομής, η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με το επιχειρηματικό 

πλάνο της επιχείρησης. Ταυτόχρονα η όποια μετεξέλιξη  

συνοδεύεται από συγκεκριμένο χρονοπρόγραμμα εφαρμογής, 

που λαμβάνει υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.

Μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης οργανωτικής διάρθρωσης ή 

ακόμα και σε ξεχωριστή βάση,   διαθέτοντας  ένα εξαιρετικά 

έμπειρο επιτελείο ελεγκτών, απόλυτα εξειδικευμένων  στις 

μεγαλύτερες εταιρίες / ομίλους της ελληνικής αγοράς 

δημιουργούμε και καταγράφουμε σε ειδικό εγχειρίδιο τις 

λειτουργικές διαδικασίες ανά οργανογραμματική οντότητα, 

δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό και επαρκές Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου.

Επί της ουσίας, αναπτύσσουμε τις απαραίτητες ασφαλιστικές 

δικλείδες  στις εργασίες σας, ώστε να υπάρχει από την 

Διοίκηση της εταιρείας σας, πλήρης οριζόντιος και κάθετος 

έλεγχος των λειτουργιών, εξασφαλίζοντας  τις συναλλαγές, την 

παραγωγικότητα και περιορίζοντας σημαντικά το κόστος.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

-- ΔΑΝΕΙΑ 

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΔΑΝΕΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Προσδιορισμός άριστου τρόπου χρηματοδότησης 

Επιχειρήσεων.

Τόσο σε περιόδους Bull όσο και σε περιόδους Bear market η 

χρηματοδότηση των Ενεργητικών στοιχείων μιας επιχείρησης καθώς 

και ο τρόπος άντλησης των απαραίτητων πόρων, προσδιορίζεται σε 

μεγάλο βαθμό από τον παράγοντα χρόνο και από τον 

αναλαμβανόμενο κίνδυνο τόσο της ρευστότητας όσο και επιτοκίων.

Η ακριβής ανάλυση και ο προσδιορισμός αυτών των παραγόντων 

καθώς και ο προσδιορισμός των εισροών-εκροών μιας επιχείρησης 

αποτελούν τους βασικούς παράγοντες σε κάθε χρηματοδοτικό 

σχήμα/διαδικασία.

Στα πλαίσια των προσφερομένων υπηρεσιών μας όχι μόνο 

εστιάζουμε και αναλύουμε όλο το χρηματοδοτικό σχήμα καθώς και τα 

πιθανά mismatch, αλλά προτείνουμε και τις καλύτερες εφικτές λύσεις 

στα πλαίσια:

• Μείωσης του κόστους δανεισμού, την βιωσιμότητα του δανείου και 

απελευθέρωση ρευστότητας, τις οποίες υποστηρίζουμε και 

διαπραγματευόμαστε μαζί με την επιχείρηση ενώπιον του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος.

• Την δυνατότητα εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, 

επιχειρηματικών συμπράξεων/ επενδύσεων.

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο με 

ισχυρό και έμπειρο επιτελείο, την διευθέτηση των καθυστερημένων 

δανείων, προσφέροντας πέραν της οικονομικής ανάλυσης και του 

προσδιορισμού του πλέον ενδεδειγμένου τρόπου διευθέτησης, 

Νομική ανάλυση, κάλυψη και εκπροσώπηση, έναντι των πιστωτών, 

ώστε να υπάρχει βεβαιότητα για την αρτιότητα και 

αποτελεσματικότητα των κινήσεων/συμβουλών μας.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

Αποτίμηση χαρτοφυλακίων

Ο διαχωρισμός του Ενεργητικού μιας επιχείρησης ανάλογα με τη 

διάρκεια ζωής των περιλαμβανομένων στοιχείων, οδηγεί 

αναπόφευκτα στην αντιμετώπιση-εκτίμηση της περιουσιακής θέσης 

με κανόνες χαρτοφυλακίου.

Ένα χαρτοφυλάκιο πρέπει να αποτιμάται με σύγχρονες μεθόδους 

και με κανόνες απόδοσης κινδύνου έτσι ώστε να προσδιορίζεται η 

πραγματική τρέχουσα αξία του.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας στοχεύουν στην εκτίμηση, 

ποιοτική και ποσοτική, των επιμέρους στοιχείων του 

χαρτοφυλακίου του Ενεργητικού μιας επιχείρησης καθώς και για το 

σύνολό του με σύγχρονες μεθόδους ώστε να αποτυπωθεί η 

αγοραία αξία της υπό εξέταση οντότητας.

Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων αντιστάθμισης/επιλογή 

προϊόντων ελαχιστοποίησης κινδύνων

Η επιχειρηματικότητα και το επιχειρείν χαρακτηρίζεται από την 

ανάληψη πολλαπλών μορφών κινδύνων.

Προσπάθεια κάθε ορθολογικής επιχειρηματικής διαδικασίας 

αποτελεί η ποσοτικοποίηση αυτών και ταυτόχρονα η χρήση 

μεθόδων/εργαλείων ελαχιστοποίησης τους.

Η συνεισφορά μας, διαθέτοντας τους πιο εξειδικευμένους και 

έμπειρους συνεργάτες, έγκειται στον προσδιορισμό και την 

μέτρηση των βασικών μορφών κινδύνου που αντιμετωπίζει μία 

επιχείρηση και ταυτόχρονα δημιουργία  εισήγησης προς την 

Οικονομική Διεύθυνση/Διοίκηση εξειδίκευσης και εφαρμογής των 

εργαλείων/μεθόδων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι, να 

δημιουργήσουμε την «άριστη» εσωτερική τιμολόγηση, με σκοπό 

την επακριβή εκτίμηση και πραγματοποίηση του επιθυμητού 

αποτελέσματος.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η εταιρεία μας παρέχει μια σειρά μελετών που 

προωθούν την επιχειρηματική ανάπτυξη και πιο 

συγκεκριμένα, την αναβάθμιση των λειτουργιών μιας 

επιχείρησης, την αύξηση της παραγωγικότητας της και 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών/ προϊόντων.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

• μελέτες αποτύπωσης εσωτερικών διεργασιών

• μελέτες αναδιοργάνωσης

• έρευνες αγοράς

• μελέτες benchmarking
• μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων

• μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού



ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -- ΑΝΤΛΗΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαχείριση Διαθεσίμων/ Επενδύσεων

Η ταχεία ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών / χρηματαγορών και 

η χρήση των νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων στις 

επενδύσεις των ρευστών διαθεσίμων των ιδιωτών, απαιτεί 

αφ’ ενός μεν εξειδικευμένες γνώσεις, αφ’ ετέρου δε ικανότητα 

αντίληψης και ερμηνείας των τάσεων της αγοράς.

Τα private banking desks των τραπεζών που 

διαμεσολαβούν, ενώ διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και 

τεχνογνωσία, λόγω του όγκου των πελατών και των ρευστών 

που διαχειρίζονται δρουν απρόσωπα και χωρίς να παρέχουν 

στους πελάτες τους τις αναγκαίες και κατάλληλες 

πληροφορίες ώστε να αντιληφθούν αφ’ ενός μεν το είδος της 

επένδυσης, αφ’ ετέρου δε τους αναλαμβανόμενους 

κινδύνους και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Τις 

περισσότερες φορές οι περισσότεροι των επενδυτών δεν 

γνωρίζουν τα προϊόντα στα οποία έχουν επενδυθεί τα 

διαθέσιμά τους.

Οι υπηρεσίες μας στον τομέα αυτόν, αφ’ ενός μεν καλύπτουν 

την πλήρη ερμηνεία και ανάλυση της επένδυσης, αφ’ ετέρου 

δε συμβουλεύουμε τον επενδυτή όχι μόνο στο να 

αξιολογήσει το προτεινόμενο προϊόν, αλλά να επιλέξει το 

πλέον κατάλληλο για το επενδυτικό profile του, να το 

παρακολουθεί και να το ελέγχει.

ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ -- ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ -- ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αποτίμηση εταιρειών – Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

Η αποτίμηση της επιχειρηματικής οντότητας αποτελεί αφ’ ενός 

απαραίτητη γνώση για τον κάθε επιχειρηματία, αφ’ ετέρου δε 

διευκολύνει επιχειρηματικές κινήσεις στο πεδίο των εξαγορών 

και συγχωνεύσεων.

Η εταιρεία μας όχι μόνο έχει την γνώση και εμπειρία στην 

αποτίμηση εταιρειών, αλλά μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά σε 

συγχωνεύσεις και εξαγορές καλύπτοντας  όλο το φάσμα των 

Οικονομικών, Λογιστικών και Φορολογικών παραμέτρων που 

απαιτούνται σε τέτοιου είδους διαδικασίες, διαθέτοντας τόσο 

τους απαραίτητους και εξειδικευμένους ανθρώπινους πόρους, 

όσο και ένα ισχυρό δίκτυο ενδιαφερομένων Ξένων ή Ελλήνων 

επενδυτών.

Επιδιώκουμε, εφόσον το επιθυμούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι, 

να έχουν ουσιαστικό ρόλο και οι διαπραγματεύσεις να έχουν 

αμοιβαίο όφελος τόσο για τους μετόχους όσο και για την 

εγχώρια ή ξένη επένδυση.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
(ΕΣΠΑ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ)

Η εταιρεία μας παρέχει τακτική ενημέρωση για προγράμματα 

χρηματοδότησης (επιδότησης) μέσω των Προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ και του Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου, στις επιχειρήσεις 

που ενδιαφέρονται να επιδοτηθούν για να αναπτύξουν τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή να διαφοροποιήσουν 

τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους.

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

Κατά την διαδικασία υποβολής:

• Η υποστήριξη κατά την συλλογή απαραίτητων στοιχείων 

για την εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου.

• Η επεξεργασία των στοιχείων και προετοιμασία του 

φακέλου.

• Η οικονομική και τεχνική ανάλυση για τη βιωσιμότητα της 

επένδυσης.

• Η υποστήριξη κατά την συμπλήρωση του φακέλου 

επιδότησης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

• Η υποστήριξη κατά την κατάθεση του φακέλου στην 

αρμόδια υπηρεσία και η υποστήριξη του φακέλου με τυχόν 

επιπλέον στοιχεία που θα ζητηθούν από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες.

Κατά την διαδικασία υλοποίησης:

• Η υποστήριξη κατά την διαχείριση του φακέλου του έργου.

• Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου.

• Η σύνταξη των αιτήσεων για έλεγχο στις αρμόδιες 

υπηρεσίες και η υποστήριξη κατά την συγκέντρωση 

απαραίτητων δικαιολογητικών.

• Ο εσωτερικός έλεγχος για την πορεία υλοποίησης του 

έργου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο Ευρωπαϊκών 

συνεργατικών σχημάτων για την υλοποίηση Έργων 

χρηματοδοτούμενων μέσω Προγραμμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρέχουμε υπηρεσίες project management για την ομαλή 

υλοποίηση ενός έργου.
Παράλληλα, προσφέρουμε οικονομοτεχνική υποστήριξη 

στην διαχείριση των υλοποιούμενων έργων και 

καθοδήγηση στην σύνταξη ενδιάμεσων και τελικών 

εκθέσεων προόδου.

Η εξειδίκευση αφορά τους τομείς της βιομηχανικής 

έρευνας, της μεταφοράς τεχνολογίας, της δημιουργίας 

εργαλείων κατάρτισης, των εφαρμογών πληροφορικής, 

της τυποποίησης, της ισότητας και των ίσων ευκαιριών, 

των θεμάτων μετανάστευσης και της ενσωμάτωσης 

στρατηγικών και πρακτικών σε Δημόσιους Φορείς.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει ως Σύμβουλος Τεχνικής 

Υποστήριξης, την τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων σε Οργανισμούς του 

Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται αφορούν:

• σύνταξη τεχνικών δελτίων

• παρακολούθηση δαπανών

• εσωτερικό έλεγχο της πορείας υλοποίησης

• παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων

• ενημέρωση διαχειριστικής αρχής

• σύνταξη αναφορών και εκθέσεων υλοποίησης έργων

Στις υπηρεσίες της εταιρείας μας συμπεριλαμβάνεται και η 

τακτική ενημέρωση των Οργανισμών για εργαλεία 

χρηματοδότησης έργων.
Επίσης παρέχουμε μια σειρά υποστηρικτικών υπηρεσιών που 

αφορούν μελέτες για την εφαρμογή διαδικασιών, την 

διάγνωση αναγκών, την αναδιοργάνωση εσωτερικών 

διαδικασιών, την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων 

αρχειοθέτησης - διαχείρισης εγγράφων, το στρατηγικό 

σχεδιασμό προώθησης και προβολής.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η εταιρεία μας σχεδιάζει, αναπτύσσει και συμμετέχει στην 

εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης που αφορούν:

• Συστήματα ποιότητας βάση των απαιτήσεων του Προτύπου 

ΕΝ ISO 9001:2008

• Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, βάση των 

απαιτήσεων του Προτύπου ΕΝ ISO 22000:2006 (πρώην 

ΕΛΟΤ 1416 - HACCP)
• Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, βάση των 

απαιτήσεων του Προτύπου ΕΝ ISO 14001:2004

• Συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, βάση των 

απαιτήσεων του Προτύπου OHSAS 18001 (ΕΛΟΤ 1801:2007)

• Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, βάση των 

απαιτήσεων του Προτύπου BS 17799 ( ISO 27001)

• Συστήματα διαπίστευσης εργαστηρίων, βάση των απαιτήσεων 

του Προτύπου ΕΝ ISO / IEC 17025:2005

• Συστήματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, βάση των 

απαιτήσεων του Προτύπου SA 8000

• Συστήματα διαχειριστικής επάρκειας, βάση του Εθνικού 

Προτύπου για την διαχείριση έργων (ΕΛΟΤ 1429:2008), για 

Οργανισμούς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα

• Συστήματα διαχειριστικής επάρκειας για παρόχους

επικοινωνίας, βάση του Εθνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1435:2009

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των συστημάτων 

διαχείρισης, η εταιρεία μας έχει αναπτύξει εργαλεία 

πληροφορικής. Τα συγκεκριμένα εργαλεία αφορούν την ορθή 

διαχείριση των διαδικασιών και των εντύπων τεκμηρίωσης και 

έχουν ως στόχο την απλοποίηση της λειτουργίας του κάθε 

συστήματος.



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ –– ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Π.Ε.

Η εταιρεία  μας δραστηριοποιείται στην  εκπόνηση μελετών που 

αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με δεδομένο το 

μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών τα τελευταία έτη, για την 

υλοποίηση ιδιωτικών έργων (μέσω και των Προγραμμάτων του 

Γ’ Κ.Π.Σ, του Ε.Σ.Π.Α., αλλά και του Εθνικού Αναπτυξιακού 

Νόμου), οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της εταιρείας μας 

πραγματοποιούν τις απαιτούμενες μελέτες, με στόχο την ορθή 

υποβολή φακέλων προς τις Αρμόδιες Υπηρεσίες για έγκριση 

επενδύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη αιολικών πάρκων 

και φωτοβολταϊκών σταθμών.

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

• Προ-μελέτες και Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (για χρήση 

στην Ρ.Α.Ε.)

• Μελέτες ενεργειακής απόδοσης

• Μελέτες συστημάτων ποιότητας για εργαστήρια αιολικού 

δυναμικού, ως προς την απαίτηση της Ρ.Α.Ε. για διαπιστευμένες 

μετρήσεις

• Μελέτες βιωσιμότητας για την ένταξη των έργων σε Προγράμματα 

Επιδοτήσεων

Στην περίπτωση που τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται μέσω 

επιδοτούμενων προγραμμάτων, η εταιρεία μας παρέχει τις 

ακόλουθες υπηρεσίες προς τους πελάτες της:

• Την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για τα επιδοτούμενα 

προγράμματα

• Την παρακολούθηση των φακέλων που κατατίθενται προς 

επιδότηση

• Την  υποστήριξη κατά την υλοποίηση των έργων

• Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων

• Την  σύνταξη των αιτήσεων για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες 

και την  υποστήριξη κατά την συγκέντρωση απαραίτητων 

δικαιολογητικών

• Τον εσωτερικό έλεγχο για την πορεία υλοποίησης των έργων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Cybermedia παρέχει προς τα μέλη της fedHATTA, πάντα σε 

προνομιακές τιμές, υπηρεσίες διαμεσολάβησης και διαχείρισης για την 

αγορά ή πώληση ακινήτων.

Αναλαμβάνουμε την σύσταση φακέλου, την προετοιμασία συνοπτικού 

πληροφοριακού δελτίου (Teaser), την υποστήριξη όσον αφορά την 

προετοιμασία οικονομικών και άλλων στοιχειών για την αξιολόγηση της 

επένδυσης, την υποστήριξη σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τον 

Αγοραστή ή Πωλητή και την τελική διεξαγωγή της διαδικασίας (SPA / 

έγγραφα συναλλαγής κλπ.)

Αγοραπωλησίες - Εκμισθώσεις ακινήτων

Αξιοποιήστε την εμπειρία μας για την διευθέτηση και λήψη των 

επενδυτικών σας αποφάσεων. Αναλαμβάνουμε να σας παρουσιάσουμε 

τα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις των κριτηρίων αναζήτησης 

που θέτετε ή να προωθήσουμε προς πώληση-εκμίσθωση το ακίνητο που 

σας ενδιαφέρει. 

Στοχος μας είναι:

• Η εξασφάλιση των αποδοτικότερων και αποτελεσματικότερων όρων της 

αγοράς.

• Η ρεαλιστική απόδοση των αναγκών και των απαιτήσεων σας.

• Η χρηματοοικονομική σας διευκόλυνση μέσω της εξασφάλισης δανείων.

• Η ειλικρινής και καλοπροαίρετη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.

Εκτίμηση αξίας και αξιολόγηση

Τα στελέχη μας και το δίκτυο συμβούλων - συνεργατών της εταιρείας μας 

αποτελούν τους κατάλληλους εκτιμητές της αξίας και της αξιολόγησης για 

τον σχεδιασμό της πώλησης, αγοράς ή εκμίσθωσης του ακινήτου σας.

Εργασίες ανακατασκευής/ανακαίνισης/διακόσμησης

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελέτης και εργασιών ανακατασκευής / 

ανακαίνισης / διακόσμησης καταστημάτων και επαγγελματικών χώρων, 

διαμερισμάτων, μεζονετών, εξοχικών κατοικιών κλπ. Με κατάλληλο 

δίκτυο επαγγελματιών του χώρου της δόμησης - διακόσμησης 

εξυπηρετούμε πλήρως τη διαμόρφωση του χώρου σας.



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιλέξτε την Cybermedia, η οποία σε συνεργασία με μεγάλες 

ασφαλιστικές εταιρείες, παρέχει υπηρεσίες του κλάδου των ασφαλειών 

προσφέροντας:

Σχεδιασμό καλύψεων στα μέτρα σας

Τα στελέχη και οι συνεργάτες μας διαθέτουν

Εξειδικευμένη τεχνογνωσία

Εμπειρία διαχείρισης σύνθετων θεμάτων

Επίκαιρα προγράμματα

Διαρκής έρευνα αγοράς

Συνεχής ενημέρωση για νέα σύγχρονα ασφαλιστικά προϊόντα και 

καλύψεις

Ολοκληρωμένη ασφαλιστική προστασία

Πλήρες φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών

Συμφέρουσες καλύψεις & ανταγωνιστικό κόστος

Ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη

Συνεργασία με όλη την ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό

Διαχείριση ζημιών

Διαχείριση ασφαλιστηρίων συμβολαίων και αποζημιώσεων

Ενδεικτικά η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες:
Για την επιχείρηση (Ασφάλιση περιουσίας και απώλειας κερδών, Ασφάλιση 

ευθυνών, Ασφάλιση χρημάτων και εμπιστοσύνης, Ασφάλιση μεταφορών, 

Ομαδική ασφάλιση προσωπικού), Για την περιουσία (Προγράμματα 

ασφάλισης επαγγελματικού ακινήτου και κύριας ή εξοχικής οικίας, 

Προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτων και σκαφών, Προγράμματα κάλυψης 

έργων τέχνης / συλλογών και αντικειμένων ιδιαίτερης οικονομικής αξίας), Για 

την υγεία και την προστασία της ζωής (Προγράμματα υγείας με παροχές 

νοσοκομειακής & έξω-νοσοκομειακής περίθαλψης, Προγράμματα απώλειας 

εισοδήματος, Προγράμματα ζωής, Επενδυτικά και αποταμιευτικά 

συνταξιοδοτικά προγράμματα)

ΝΟΜΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εγχώρια και Διεθνής Νομική Κάλυψη

Κορυφαίοι συνεργάτες δικηγόροι, είναι έτοιμοι να 

ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε πρόκληση ενώπιον τόσο 

της Ελληνικής δικαιοσύνης όσο και εκτός συνόρων.

Κλάδοι νομικών υπηρεσιών με μια ματιά:

• Εμπορικό δίκαιο

• Εταιρικό δίκαιο

• Φορολογικό δίκαιο

• Τραπεζικό δίκαιο και χρηματοοικονομικά

• Εργατικό δίκαιο

• Πτωχευτικό δίκαιο

• Αστικό δίκαιο

• Ποινικό δίκαιο

• Διοικητικό δίκαιο

• Ναυτικό δίκαιο

• Διεθνές και Κοινοτικό δίκαιο 

• Υγειονομική νομοθεσία

• Πνευματική ιδιοκτησία



ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ 

ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  (

ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  (General ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  (

Data Protection Regulation 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  (

Data Protection Regulation Data Protection Regulation -
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  (General General ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  (

Data Protection Regulation Data Protection Regulation --GDPR)
Η εταιρεία μας στο πλαίσιο της παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών προς τους πελάτες της, είναι σε θέση να 

υποστηρίξει Οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού 

Τομέα, στην εναρμόνισή με τις διατάξεις του Κανονισμού, 

μέσω της εκπόνησης συγκεκριμένων διαδικασιών που 

αφορούν τη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος 

προστασίας δεδομένων, την εκτίμηση κινδύνου (risk
assessment, risk treatment), την ανάπτυξη πολιτικών για την 

προστασία προσωπικών δεδομένων, τη δημιουργία incident
response plan, την υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων 

ετοιμότητας, την επικοινωνία με την ΑΠΔΠΧ κ.α. Η 

καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, η αποτύπωση 

ελλείψεων και η χάραξη στρατηγικής για την πλήρη 

ενσωμάτωση των απαιτήσεων του κανονισμού, αποτελεί το 

βασικό μέρος των υπηρεσιών μας.

Η πλειονότητα των στελεχών και των συνεργατών μας έλαβε 

τη σχετική εκπαίδευση από Οργανισμό Πιστοποίησης μέσω 

5νθήμερου σεμιναρίου για τον Κανονισμό GDPR και τις 

απαιτήσεις των DPO's και συμμετείχαν επιτυχώς στις 

σχετικές εξετάσεις του σχήματος πιστοποίησης για την 

πιστοποίηση των προσόντων DPO Executive. Με βάση την 

πιστοποίηση των στελεχών και των συνεργατών μας ως 

DPO Executive είμαστε σε θέση να παρέχουμε και 

υπηρεσίες Εξωτερικού DPO στις επιχειρήσεις που 

ενδιαφέρονται να καλύψουν τη θέση αυτή με εξωτερική 

συνεργασία.

MARKETING

Η εταιρεία μας οργανώνει στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης και 

προώθησης πωλήσεων, προτείνοντας μεθόδους 

αναδιοργάνωσης του Τμήματος Πωλήσεων μιας 

επιχείρησης και την ανάπτυξη εργαλείων για τη λειτουργία 

του.

Η υπηρεσία αυτή βοηθά στον στρατηγικό σχεδιασμό των 

πωλήσεων και στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει. 

Πραγματοποιείται διαγνωστικός έλεγχος και καταγράφονται 

οι στόχοι, δυνατότητες, προβλήματα και ανάγκες της 

επιχείρησης. Εκπονούνται μελέτες αγοράς για να 

αναδειχθεί η πραγματική θέση (market position) και το 

μερίδιο αγοράς. Σχεδιάζεται η πολιτική Marketing και 

θεσπίζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι για την 

ευκολότερη παρακολούθηση.

Παράλληλα ως άλλη επιπλέον συνδυασμένη υπηρεσία η 

εταιρεία μας μπορεί να εκπονήσει μελέτες για 

αναδιοργάνωση των τμημάτων πωλήσεων και να αναπτύξει 

λειτουργικά εργαλεία για τον σχεδιασμό υπο-τμημάτων 

υποστήριξης πελατών (customer service) και των 

διαδικασιών λήψης παραγγελιών. Δημιουργούνται μηνιαία 

και ετήσια πλάνα πωλήσεων και σχεδιάζονται συστήματα 

αξιολόγησης ώστε να αναγνωρίζονται τυχόν προβλήματα 

και να ετοιμάζονται διορθωτικές κινήσεις.



BUSINESS SOFTWARE

Η εταιρεία μας, συνεργαζόμενη πάντα με μεγάλους 

κατασκευαστές Software, τόσο της Ελλάδος, όσο και του 

εξωτερικού, είναι σε θέση να σας προσφέρει 

εξειδικευμένες λύσεις για την επιχείρησή σας.

Αφού μελετήσουμε τις ανάγκες σας προτείνουμε, 

προμηθεύουμε και υποστηρίζουμε τα απαραίτητα 

προγράμματα και υλικό για την ευκολότερη και 

αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης.

Με την πολυετή παρουσία μας και την εμπειρία μας σε 

σύνθετα έργα πληροφορικής, με την απαραίτητη 

τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό, παρέχουμε 

τις υπηρεσίες μας σε επιχειρήσεις με σύγχρονες 

απαιτήσεις, προσφέροντας πάντα τις πιο σύγχρονες 

λύσεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε Software όπως ERP, 

Ηλεκτρονική τιμολόγηση, Ψηφιακή υπογραφή, Ψηφιακή 

σήμανση, Έκδοση και διαχείριση καρτών, Business
Intelligence (Data analysis) κλπ.

Στόχος και επιθυμία μας είναι οι λύσεις, τις οποίες 

προσφέρουμε, να αναβαθμίζουν τις επιχειρήσεις στην 

ψηφιακή εποχή που διανύουμε.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κατασκευή

Δημιουργούμε Ιστοσελίδες & e-Commerce που 

αντιπροσωπεύουν την επιχείρησή σας και καλύπτουν τις 

διαδικτυακές της ανάγκες για μία έντονη ηλεκτρονική 

παρουσία.

Προώθηση

Φροντίζουμε ώστε το κοινό σας... να σας βρεί. 
Χρησιμοποιούμε όλα τα σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους 

που θα δώσουν ηλεκτρονική αναγνωρισιμότητα στην 

επιχείρησή σας.

Social media
Ενδυναμώνουμε την παρουσία της επιχείρησής 

συγκεντρώνοντας πραγματικό κοινό, προωθούμε προϊόντα 

και υπηρεσίες με όλα τα τελευταία trends.

Mobile εφαρμογές

Η επιχείρησή σας... στο κινητό κάθε χρήστη! Δίνουμε τη 

δυνατότητα σε οποιοδήποτε δυνητικό πελάτη να έχει 

πρόσβαση στην επιχείρησή σας συνεχώς, όπου κι αν 

βρίσκεται.



ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ



CYBERMEDIA A.Ε.
Κυκλάδων 24, 144 52 Μεταμόρφωση, Τηλ 210 8014900, info@cybermedia.gr

www.cybermedia.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

..… ευελπιστούμε, μέσα από ..… ευελπιστούμε, μέσα από μία συνεργασία μαζί μία συνεργασία μαζί σας,..… ευελπιστούμε, μέσα από ..… ευελπιστούμε, μέσα από μία συνεργασία μαζί μία συνεργασία μαζί 

να σας φανούμε χρήσιμοινα σας φανούμε χρήσιμοι

σε κάποιον από τους τομείς των υπηρεσιών που παρέχουμε …..


