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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15.000,00

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η επέδυνση αφορά τη δημιουργία νέας ιστοσελίδας και 
Online Σύστημα 
επαγγελματικής δικτύωσης,τον σχεδιασμό logo και εταιρικής 
ταυτότητας, καθώς και τη προμήθεια νέου εξοπλισμού

Στόχος της παρούσας επένδυσης είναι ο εκσυγχρονισμός και η 
δημιουργία ευκαιριών σε νέες αγορές
εντός κι εκτός συνόρων,αναβάθμιση υπηρεσιών και αύξηση ποσότητας 
αλλά και ποικιλίας προϊόντων

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία μιας 
θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο κλάδο 
της,μεγιστοποιώντας τη συμβολή στα οικονομικά μεγέθη και στους 
δείκτες απασχόλησης της χώρας. Αναμένονται σημαντικά οικονομικά 
μεγέθη με συνεχή αύξηση του κ
Στη προσπάθεια αυτή θα συμβάλει αποτελεσματικά η προμήθεια του 
νέου εξοπλισμού, καθιστώντας έτσι την επιχείρηση ανταγωνιστική 
στην τοπική αγορά, αυξάνοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης και 
μεγέθυνσης δημιουργώντας συνθήκες 
ανταγωνισμό αλλά και πιστούς πελάτες. Στην ουσία αναμένεται η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και η μετάβαση 
στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την 
αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

,00€ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η επέδυνση αφορά τη δημιουργία νέας ιστοσελίδας και 
Online Σύστημα Πληρωμών
επαγγελματικής δικτύωσης,τον σχεδιασμό logo και εταιρικής 
ταυτότητας, καθώς και τη προμήθεια νέου εξοπλισμού

Στόχος της παρούσας επένδυσης είναι ο εκσυγχρονισμός και η 
δημιουργία ευκαιριών σε νέες αγορές
εντός κι εκτός συνόρων,αναβάθμιση υπηρεσιών και αύξηση ποσότητας 
αλλά και ποικιλίας προϊόντων

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής επιχείρησης, η οποία 
θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο κλάδο 
της,μεγιστοποιώντας τη συμβολή στα οικονομικά μεγέθη και στους 
δείκτες απασχόλησης της χώρας. Αναμένονται σημαντικά οικονομικά 
μεγέθη με συνεχή αύξηση του κ
Στη προσπάθεια αυτή θα συμβάλει αποτελεσματικά η προμήθεια του 
νέου εξοπλισμού, καθιστώντας έτσι την επιχείρηση ανταγωνιστική 
στην τοπική αγορά, αυξάνοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης και 
μεγέθυνσης δημιουργώντας συνθήκες 
ανταγωνισμό αλλά και πιστούς πελάτες. Στην ουσία αναμένεται η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και η μετάβαση 
στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την 
αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξία

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (e_business

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η επέδυνση αφορά τη δημιουργία νέας ιστοσελίδας και 
Πληρωμών,την προβολή σε μέσα κοινωνικής και 

επαγγελματικής δικτύωσης,τον σχεδιασμό logo και εταιρικής 
ταυτότητας, καθώς και τη προμήθεια νέου εξοπλισμού

Στόχος της παρούσας επένδυσης είναι ο εκσυγχρονισμός και η 
δημιουργία ευκαιριών σε νέες αγορές
εντός κι εκτός συνόρων,αναβάθμιση υπηρεσιών και αύξηση ποσότητας 
αλλά και ποικιλίας προϊόντων. 

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
σύγχρονης και ανταγωνιστικής επιχείρησης, η οποία 

θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο κλάδο 
της,μεγιστοποιώντας τη συμβολή στα οικονομικά μεγέθη και στους 
δείκτες απασχόλησης της χώρας. Αναμένονται σημαντικά οικονομικά 
μεγέθη με συνεχή αύξηση του κύκλου εργασιών για το άμεσο μέλλον. 
Στη προσπάθεια αυτή θα συμβάλει αποτελεσματικά η προμήθεια του 
νέου εξοπλισμού, καθιστώντας έτσι την επιχείρηση ανταγωνιστική 
στην τοπική αγορά, αυξάνοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης και 
μεγέθυνσης δημιουργώντας συνθήκες 
ανταγωνισμό αλλά και πιστούς πελάτες. Στην ουσία αναμένεται η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και η μετάβαση 
στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την 
αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξία

business) II 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Η επέδυνση αφορά τη δημιουργία νέας ιστοσελίδας και 
,την προβολή σε μέσα κοινωνικής και 

επαγγελματικής δικτύωσης,τον σχεδιασμό logo και εταιρικής 
ταυτότητας, καθώς και τη προμήθεια νέου εξοπλισμού

Στόχος της παρούσας επένδυσης είναι ο εκσυγχρονισμός και η 
δημιουργία ευκαιριών σε νέες αγορές, η προσέλκυση νέων πελατών 
εντός κι εκτός συνόρων,αναβάθμιση υπηρεσιών και αύξηση ποσότητας 

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
σύγχρονης και ανταγωνιστικής επιχείρησης, η οποία 

θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο κλάδο 
της,μεγιστοποιώντας τη συμβολή στα οικονομικά μεγέθη και στους 
δείκτες απασχόλησης της χώρας. Αναμένονται σημαντικά οικονομικά 

ύκλου εργασιών για το άμεσο μέλλον. 
Στη προσπάθεια αυτή θα συμβάλει αποτελεσματικά η προμήθεια του 
νέου εξοπλισμού, καθιστώντας έτσι την επιχείρηση ανταγωνιστική 
στην τοπική αγορά, αυξάνοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης και 
μεγέθυνσης δημιουργώντας συνθήκες διαφοροποίησης από τον 
ανταγωνισμό αλλά και πιστούς πελάτες. Στην ουσία αναμένεται η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και η μετάβαση 
στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την 
αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξία 

 

Η επέδυνση αφορά τη δημιουργία νέας ιστοσελίδας και διασύνδεση με 
,την προβολή σε μέσα κοινωνικής και 

επαγγελματικής δικτύωσης,τον σχεδιασμό logo και εταιρικής 
ταυτότητας, καθώς και τη προμήθεια νέου εξοπλισμού. 

Στόχος της παρούσας επένδυσης είναι ο εκσυγχρονισμός και η 
, η προσέλκυση νέων πελατών 

εντός κι εκτός συνόρων,αναβάθμιση υπηρεσιών και αύξηση ποσότητας 

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
σύγχρονης και ανταγωνιστικής επιχείρησης, η οποία 

θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο κλάδο 
της,μεγιστοποιώντας τη συμβολή στα οικονομικά μεγέθη και στους 
δείκτες απασχόλησης της χώρας. Αναμένονται σημαντικά οικονομικά 

ύκλου εργασιών για το άμεσο μέλλον. 
Στη προσπάθεια αυτή θα συμβάλει αποτελεσματικά η προμήθεια του 
νέου εξοπλισμού, καθιστώντας έτσι την επιχείρηση ανταγωνιστική 
στην τοπική αγορά, αυξάνοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης και 

διαφοροποίησης από τον 
ανταγωνισμό αλλά και πιστούς πελάτες. Στην ουσία αναμένεται η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και η μετάβαση 
στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την 

διασύνδεση με 
,την προβολή σε μέσα κοινωνικής και 

επαγγελματικής δικτύωσης,τον σχεδιασμό logo και εταιρικής 

Στόχος της παρούσας επένδυσης είναι ο εκσυγχρονισμός και η 
, η προσέλκυση νέων πελατών 

εντός κι εκτός συνόρων,αναβάθμιση υπηρεσιών και αύξηση ποσότητας 

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
σύγχρονης και ανταγωνιστικής επιχείρησης, η οποία 

της,μεγιστοποιώντας τη συμβολή στα οικονομικά μεγέθη και στους 
δείκτες απασχόλησης της χώρας. Αναμένονται σημαντικά οικονομικά 

ύκλου εργασιών για το άμεσο μέλλον. 
Στη προσπάθεια αυτή θα συμβάλει αποτελεσματικά η προμήθεια του 
νέου εξοπλισμού, καθιστώντας έτσι την επιχείρηση ανταγωνιστική 
στην τοπική αγορά, αυξάνοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης και 

διαφοροποίησης από τον 
ανταγωνισμό αλλά και πιστούς πελάτες. Στην ουσία αναμένεται η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και η μετάβαση 
στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την 


