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Μετο βραβείο "Greek Business Champions” τιμήθηκε χθες η ΕΥ Ελλάδος στο πλαίσιο της 4ης
διοργάνωσης "Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας", που διοργανώνεται από την Direction
Business Network, με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς.
Πιοσυγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΕΥ Ελλάδος βραβεύθηκε για τη
δραστηριότητα της εταιρείας της Ernst & Young Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών, η οποία καλύπτει όλο το εύρος των φορολογικών, συμβουλευτικών, αλλά και
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της ΕΥ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την αφοσίωσή της
στην ποιότητα και την άριστη εξυπηρέτηση πελατών. Η ΕΥ διακρίθηκε στην κατηγορία των
επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατ. ευρώ, οι οποίες, παράλληλα, έχουν
καταγράψει αύξηση μεγαλύτερη του 20% σε κύκλο εργασιών και κέρδη προ φόρων κατά τις δύο
τελευταίες οικονομικές χρήσεις.
Τοβραβείο εκ μέρους της ΕΥ παρέλαβε ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Εταίρος της ΕΥ Ελλάδος
και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ernst & Young Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ο οποίος δήλωσε:
"Είναιμεγάλη τιμή για όλους εμάς στην ΕΥ Ελλάδος η παραλαβή αυτού του βραβείου. Η
συγκεκριμένη βράβευση μπορεί να οφείλεται στην αύξηση των οικονομικών μεγεθών μας, η οποία
είναι σημαντική, ωστόσο, αισθανόμαστε πιο περήφανοι για την ποιότητα της δουλειάς μας, τις
αξίες που διέπουν την εταιρεία και την καθημερινότητά μας, και το εταιρικό μας όραμα για τη
δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου. Αισθανόμαστε περήφανοι γιατί είμαστε σε θέση
να παρέχουμε άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας και να τους στηρίζουμε σε κάθε πρόκληση
που αντιμετωπίζουν. Αισθανόμαστε περήφανοι γιατί προχωράμε σε καινοτομίες σε συνεργασία με
τις επιχειρήσεις, έχοντας επικεντρωθεί σε πρωτοπόρες υπηρεσίες που συμβαδίζουν πλήρως με
την εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Πάνω απ’ όλα, όμως, αισθανόμαστε περήφανοι για
τους ανθρώπους μας και τη δουλειά που κάνουν, καθώς σε εκείνους οφείλεται αυτό το βραβείο".
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