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Η IDC MarketScape βραβεύει την ΕΥ ως ηγέτιδα εταιρεία
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις


Η IDC MarketScape αναγνωρίζει την ΕΥ ως κορυφαία σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές

Η ΕΥ αναγνωρίζεται ως κορυφαία εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις σε
όλες τις γεωγραφικές περιοχές, σύμφωνα με το IDC MarketScape: Business Consulting
Services 2019 Vendor Assessment.
Όπως αναφέρει η παγκόσμια έκθεση1, «Οι επιχειρήσεις παγκοσμίως θεωρούν τις επιδόσεις της
ΕΥ πολύ καλές στο να βοηθάει τους πελάτες της να αυξάνουν την παραγωγικότητά τους και να
βελτιώνουν την απόδοση και τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Όσον αφορά τα
έργα, η ΕΥ αποδίδει πάνω από το μέσο όρο σε θέματα καινοτομίας που δημιουργεί αξία και
προσφοράς υψηλού επιπέδου προσωπικού και υπηρεσιών».
Σύμφωνα με την έκθεση για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA)2, «Οι
επιχειρήσεις στην EMEA θεωρούν ότι η ΕΥ υπερέχει σε σχέση με άλλους παρόχους
συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο να βοηθά τους πελάτες της να συμμορφώνονται με νέους ή
υπάρχοντες κανονισμούς και να βελτιώνουν τη λειτουργική τους αποτελεσματικότητα.

1

IDC MarketScape: Worldwide Business Consulting Services 2019 Vendor Assessment, Doc #US44339119,
Απρίλιος 2019
2 IDC MarketScape: EMEA Business Consulting Services 2019 Vendor Assessment, Doc #US43699818, Απρίλιος
2019
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Αναφορικά με τα έργα, η απόδοση της ΕΥ θεωρείται ανώτερη του μέσου όρου ως προς την
προσφορά υψηλής ποιότητας προσωπικού, την παροχή τεχνικών γνώσεων και την τήρηση του
χρονοδιαγράμματος των εργασιών».
Τέλος, η ΕΥ αναδείχθηκε ως κορυφαία και στις εκθέσεις για τις περιοχές Ασίας-Ειρηνικού και
την Αμερικανική Ήπειρο, με τις επιχειρήσεις να κατατάσσουν την απόδοσή της ως ανώτερη του
μέσου όρου.
Σχολιάζοντας τη νέα αυτή διάκριση της ΕΥ, ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Συνέταιρος και
Επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, δηλώνει: «Το βραβείο αυτό
αποτελεί σημαντική αναγνώριση των προσπαθειών μας. Κάθε μέρα δουλεύουμε σκληρά με
τους πελάτες μας για να τους βοηθήσουμε να αγκαλιάσουν την καινοτομία και να
προσαρμοστούν σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά, επενδύοντας διαρκώς στο ανθρώπινο
δυναμικό μας και την τεχνολογία μας».
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Σχετικά με την ΕΥ
ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Χρηματοοικονομικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και
για τις κοινωνίες μας.
Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις
οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια
βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες για
τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.
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