Η ιστορία της SBC

Τι κάνουμε

Πως το κάνουµε

H SBC ιδρύθηκε το 2003 από τον Χαράλαμπο και την
Εβίτα Ταχατάκη, με αντικείμενο την υποστήριξη επιχειρήσεων σε οικονομοτεχνικά θέματα και σε εκπαίδευση προσωπικού.

Παρέχουµε καθοδήγηση µέσα από την οποία µια επιχείρηση να µπορεί να λειτουργεί µε έναν πιο συγκροτηµένο
και ελεγχόµενο τρόπο.

Αναλαμβάνουμε μια εταιρεία σφαιρικά, επεμβαίνοντας
στα σημεία που κρίνουμε από κοινού με τον επιχειρηματία απαραίτητα, ώστε να υπάρξει η επιθυμητή βελτίωση.

Το 2012 πρόσθεσε στις υπηρεσίες της το χτίσιμο
εταιρικής επικοινωνίας, προγράμματος marketing, οργανωση προγράμματος κοινωνικών δικτύων (social
media marketing) και διαφήμισης.

Βοηθούμε συστηματικά σε θέµατα καθορισµού και υλοποίησης εταιρικής στρατηγικής, εντοπισµού επισκιασµένων προβληµάτων και τυχών ελλείψεων. Μετά από τη διάγνωση, αναλαμβάνουμε την υλοποίηση προτεινόµενων
ενεργειών και διορθωτικών κινήσεων.

Βασικός στόχος μας σαν εταιρεία συμβουλευτικής υποστήριξης, είναι η κάλυψη των βασικότερων αναγκών
που μπορούν να προκύψουν σε εταιρείες, με γνώμονα
την υγιή λειτουργία και την εξέλιξη τους, ώστε να βλέπουν το µέλλον µε αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Ολοκληρώνοντας τον κύκλο της παρέμβασης μας, παρακολουθούμε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και την
ποιότητα παροχής υπηρεσίας, ώστε να βεβαιωθούμε ότι
οι όποιες προταθείσες αλλαγές υλοποιήθηκαν αλλά και
αφομοιώθηκαν από το προσωπικό.

Τα αποτελέσματα της δουλειάς μας είναι μετρήσιμα
και παρουσιάζονται ποσοτικά, με οικονομικές εκθέσεις, με έρευνες ικανοποίησης πελάτη και ικανοποίησης
εργαζομένων ή με έρευνες μυστικού πελάτη (mystery
shopping).
Οι συνεργάτες μας είναι έµπειροι επαγγελµατίες στο
χώρο τους και καθένας αναλαμβάνει αντικείµενα, τα
οποία µπορεί να υποστηρίξει, όχι µόνο με τη θεωρητική υποδομή του αλλά και με την πολυετή εµπειρία του
στον αντίστοιχο τομέα.

οργανώστε
τα οικονομικά
σας

BANKING / ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ &
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η SBC δίνει στους πελάτες της τη δυνατότητα να
αποκτήσουν μια εμπεριστατωμένη και στοιχειοθετημένη εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης της
επιχείρησης τους.
Σε πλήρη συνεργασία με τον επιχειρηματία και
τους συνεργάτες του, συμφωνείται συγκεκριμένο
πλάνο δράσης ανασχεδιασμού ή εμπλουτισμού
των λειτουργιών της επιχείρησης.
Εργαλεία και Υπηρεσίες

Στα πλαίσια υποστήριξης των πελατών της στην
υλοποίηση του εταιρικού τους οράματος, η SBC
παρέχει συνδυασμό υπηρεσιών και εργαλείων:
-- Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου / Business Plan
-- Εκπόνηση Προϋπολογισμού / Budget
-- Έλεγχο Δανειακών Συμβάσεων
-- Επαναδιαπραγματεύση Δανειακών Συμβάσεων
-- Διερεύνηση Νέων Χρηματοδοτήσεων
-- Μελέτες Βιωσιμότητας / Σκοπιμότητας
-- Φοροτεχνική Υποστήριξη

υποστηριξη νοικοκυριων

Προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες και
στο μέγεθος ιδιωτών και νοικοκυριών, βοηθώντας
τους να λειτουργήσουν προγραμματισμένα και
βάσει προϋπολογισμού.
Παρέχουμε λύσεις, στοιχειοθετημένες με βάση
τα δεδομένα της σημερινής Ελληνικής πραγματικότητας και προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε
νοικοκυριού.

επιδοτησεις & πιστοποιησεις

επιχειρησιακεσ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η ανάγκη για εναρµόνιση των επιχειρήσεων και οργανισµών µε βάση τα διεθνή πρότυπα και συστήµατα
διοίκησης είναι πλέον απαραίτητη για την επιβίωση και την ανάπτυξη τους.

Μια επιχείρηση δεν είναι δυνατό να στηριχθεί στο
ένστικτο του επιχειρηματία και μόνο, καθώς ο κίνδυνος της επιχειρηματικότητας είναι μεγάλος και τα
λάθη, που πιθανόν να προκύψουν κατά τη λειτουργία της μονάδας, είναι δυνατόν να επιφέρουν μεγάλο κόστος και απώλειες σημαντικών ευκαιριών.

Έχοντας διαχειριστεί µε απόλυτη επιτυχία πλήθος συστηµάτων ποιότητας ISO, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελέτης και την προετοιμασία μιας εταιρείας, προκειμένου να πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο φορέα
πιστοποίησης.
Σύνταξη και υποβολή φακέλου

Παρακολούθηση επενδυτικού φακέλου

Η εταιρία μας μπορεί να σάς καθοδηγήσει υπεύθυνα για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα και την
υποβολή του φακέλου, χωρίς ελλείψεις και με περιεχόμενα τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Μετά την υποβολή και έγκριση του φακέλου, αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση της υλοποίησης
της επένδυσης και επεμβαίνουμε ενισχυτικά στο
έργο, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκταμίευσης της δημόσιας επιχορήγησης.

Αναλαμβάνουμε:
-- Παροχή λίστας απαραίτητων και βοηθητικών
δικαιολογητικών
-- Κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου
-- Τεκμηρίωση βιωσιμότητας της επένδυσης
-- Ηλεκτρονική και φυσική υποβολή του επενδυτικού σχεδίου στις υπηρεσίες του φορέα του
προγράμματος

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό
των ακόλουθων ερευνών:
Έρευνες αγοράς

-- Τι λέει το κοινό για εσάς;
Έρευνες ανάπτυξης δικτύου

-- Αξίζει να επενδύσετε;
Έρευνες ανταγωνισμού

-- Τι παραπάνω κάνει ο ανταγωνισμός;
Έρευνες ικανοποίησης πελατών

-- Πόσο πιστοί είναι οι πελάτες σας;
Μystery shopping

-- Εξετάζοντας τις κρυφές πτυχές της εξυπηρέτησης

ευρεση & αξιολογηση προσωπικου

Η Εταιρεία µας δραστηριοποιείται στην εύρεση,
αξιολόγηση και επιλογή ανθρώπινου δυναµικού.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, χρησιμοποιούμε πολλαπλές μεθόδους:

Η εύρεση προσωπικού γίνεται μέσω εργαλειών
αξιολόγησης και δομημένων συνεντεύξεων.

Δομημένη συνέντευξη

Η αξιολόγηση του προσωπικού αναφέρεται ουσιαστικά στην αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων.

Συνέντευξη μέσα από την οποία ο αξιολογητής
ελέγχει συμπεριφορές και χαρακτηριστικά, θετικά ή αρνητικά, που μπορεί να επιδεικνύει ένας
υποψήφιος σε μια συγκεκριμένη εργασία.
Μέθοδος αξιολόγησης 360ο

στοχοι διαδικασιασ

Πέρα από την ακριβή και αντικειμενική μέτρηση της
απόδοσης, επιμέρους στόχοι αυτής της διαδικασίας
είναι:
-- Διαπίστωση εγκυρότητας τεχνικών επιλογής
προσωπικού
-- Βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης της εταιρίας
-- Καθιέρωση ενός συγκεκριμένου και αποδεκτού
συστήματος μέτρησης της απόδοσης
-- Λήψη αποφάσεων για προαγωγές, μισθολογικές
αυξήσεις, απολύσεις κλπ
-- Εντοπισμό αναγκών εκπαίδευσης
-- Βελτίωση απόδοσης των εργαζομένων

Αξιολόγηση του εργαζόμενου από προϊστάμενο,
υφισταμένους, ιεραρχικά ομόβαθμους, ενδεχομένως πελάτες/ εξωτερικούς συνεργάτες.
Καταγραφή επιτευγμάτων / Δείγματα δουλειάς
και προσομοιώσεις

Προκειμένου τα αποτελέσματα της αξιολόγησης να
είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα και αντικειμενικά, η διαδικασία αυτή γίνεται βάσει ενός καθορισμένου σχεδίου, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα
εργαλεία.

Εκπαίδευση προσωπικου

μεθοδοι ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗς ΠΡΟΣΩΠΙΚου

Το ανθρώπινο δυναμικό κάθε επιχείρησης είναι το
πιο σημαντικό δομικό της στοιχείο. Πιστεύουμε
ότι πέραν της όποιας τεχνικής υποδομής, των άψογων κτιριακών εγκαταστάσεων ή οργανωτικών συστημάτων, τη διαφορά θα την κάνει πάντοτε ο
ανθρώπινος παράγοντας.

Εκπαιδευτικά Σεμιναρία

Στην SBC προσφέρουμε σειρά εφαρμοσμένων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν σκοπό
την ανάπτυξη της απόδοσης των ανθρώπων μιας
επιχείρησης.
Η εταιρεία μας παρέχει εκπαιδευτική αίθουσα εγκεκριμένη από τον ΟΑΕΔ. Όλοι οι εκπαιδευτές μας
είναι πιστοποιημένοι επαγγελματίες.

Εξωτερικές Εκπαιδευτικές Δράσεις

Συναντήσεις έξω από το τυπικό περιβάλλον της
εταιρείας με σκοπό τη γνωριμία των στελεχών και
τη βελτίωση της εταιρικής επικοινωνίας.
Team Building Ημερίδες

Ενέργειες που αποσκοπούν στη βελτίωση της απόδοσης επαγγελματικών ομάδων και των δεξιοτήτων ηγεσίας.
Τα οφέλη της Εκπαίδευσης προσωπικού

σχεδιασμοσ προγραμματων

HOGAN ASSESSMENTS

Με τη χρήση ειδικών μεθόδων ανάλυσης, αναλύουμε λεπτομερώς τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και
προσδιορίζουμε την εκπαιδευτική θεματολογία σε
όλα τα επίπεδα: του ατόμου, της εργασιακής ομάδας και του συνόλου του προσωπικού.

Η εταιρεία μας είναι επίσημος συνεργάτης της
Hogan Assessment Systems, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς σχεδιασμού
εργαλείων επιλογής και ανάπτυξης προσωπικού.

Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της SBC για κάθε
πελάτη είναι μοναδικό και χτίζεται αποκλειστικά με
γνώμονα:

Τα συστήματα της Hogan είναι μοναδικά ως προς
την εμβάθυνση στην προσωπικότητα του εργαζόμενου. Προσφέρουν μια πολύ καλή πρόβλεψη για τη
συμπεριφορά του στη θέση εργασίας του.

Συνδυασμος θεωρίας και ειδικών ομαδικών ασκήσεων με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών θεμάτων από
ειδικευμένο εισηγητή.

-- τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού
-- τις χρονικές δεσμεύσεις και τους στόχους
-- τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα προάγουν την εταιρική ταυτότητα, κουλτούρα, ομαδικότητα και τις
αξίες της κάθε επιχείρησης.
Η εκπαίδευση προσωπικού, αποδεδειγμένα πλέον,
αποτελεί έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο
ανάταξης της δυναμικής των σχέσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, επιτυγχάνονται:
-- Βελτίωση επικοινωνίας
-- Κινητοποίηση ομάδας
-- Αλληλογνωριμία
-- Συντονισμός κινήσεων
-- Αυτογνωσία (δυνατά και αδύναμα σημεία)
-- Βελτίωση παραγωγικότητας
-- Τεχνική κατάρτιση
-- Βελτίωση δεξιοτήτων

προγραμματα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗς ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Οργανωτικές & Επιχειρησιακές Δεξιότητες

Πωλήσεις & αρχεσ Εξυπηρέτησησ Πελάτη

Εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε
διευθυντές προσωπικού και γενικότερα σε όσους
ηγούνται μιας ομάδας και καλούνται να διοικήσουν
προσωπικό.

Θεματολογία που αναφέρεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που εξελίσσουν τον εργαζόμενο παρέχοντας τεχνικές και εργαλεία που ενισχύουν την
παραγωγικότητα του.

Προγράμματα που βοηθούν τους συμμετέχοντες να
κάνουν επιτυχημένες πωλήσεις και να εξυπηρετούν
το πελατειακό τους κοινό κατά τον βέλτιστο δυνατό
τρόπο.

Προγράμματα που αναφέρονται σε προσωπικό
όλων των τμημάτων μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων καθώς επίσης σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμό γενικότερα.

-- Δυναμική της ομάδας
-- Η ανάγκη του επαίνου
-- Η σημασία της εποικοδομητικής κριτικής
-- Πρόληψη & επίλυση εργασιακών συγκρούσεων
-- Ο προϋπολογισμός στη σημερινή επιχείρηση
-- Η αποτελεσματική γραμματέας
-- Διαχείριση χρόνου
-- Αποδοτικές συναντήσεις
-- Δεξιότητες διαπραγμάτευσης
-- Διαχείριση άγχους & πίεσης στην εργασία

-- Εισαγωγή στις πωλήσεις
-- Η τέχνη της πώλησης
-- Επάγγελμα πωλητής
-- Η σημασία του Follow-up στις πωλήσεις
-- Διαχείριση αντιρρήσεων
-- Θετική νοοτροπία στο χώρο εργασίας
-- Αρχές εξυπηρέτησης πελατη
-- Δεξιότητες διαχείρισης δύσκολων πελατών
-- Μετα-αγοραστική εξυπηρέτηση / AFTER SALES
-- Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
-- Η γλώσσα του σώματος στη διαχείριση πελατών

-- Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υποδοχής
-- Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τμήματος Ορόφων

Ηγεσία και Παρακίνηση

-- ‘Εγώ θα δούλευα για εμένα;’
Ενδυνάμωση Εαυτού

-- Ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης
Managing Upwards

-Σωστή
επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης & Διεύθυνσης
Managing Downwards

-- Σωστή επικοινωνία μεταξύ Διεύθυνσης & Προσωπικού πρώτης γραμμής

Εφαρμοσμένα Ξενοδοχειακά Προγράμματα

-- Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επισιτιστικών Τμημάτων
Τεχνικές Up Sales

-- Εξυπηρέτηση Πελάτη
-- Επικοινωνίας και Προώθησης Εμμέσων
Πωλήσεων στο χώρο του Ξενοδοχείου
restaurant Up Sales

-- Τεχνικές Πωλήσεων στο χώρο Επισιτιστικών
Τμημάτων του Ξενοδοχείου

Βάζοντας Στόχους

-- Αναλύοντας τις δυνατότητες στοχοποίησης του
οργανισμού
Διαχείριση Κρίσεων

-- Θεωρία διαχείρισης κρίσεων
-- Οργάνωση ομάδας
-- Διαχείριση μέσων μαζικής ενημέρωσης

αναπτύξτε το
προσωπικό σας

χτίστε την
εταιρική σας
εικόνα

Εταιρική Επικοινωνία & ταυτοτητα

Διοργάνωση Εκδηλώσεων

Μια απαραίτητη πρακτική για να αντέξει μία επιχείρηση στο σύγχρονο περιβάλλον αλλά και να
έχει κερδοφόρα και επιτυχημένη πορεία είναι
να επενδύσει στην Εταιρική της Επικοινωνία, δηλαδή στην εικόνα που βγάζει προς το κοινωνικό
σύνολο.

Με σκοπό τη συνολική κάλυψη των αναγκών
των πελατών της, η SBC έχει αναπτύξει την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού εταρικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Η ανάπτυξη κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε περιβάλλον ανταγωνισμού εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από το πόσο καλά γνωστοποιεί
και παρουσιάζει προς το στοχευόμενο κοινό,
αυτό που παρέχει και εκείνο που την διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό.
Η δημιουργία της ταυτότητας αποτελεί τη βάση
πάνω στην οποία οικοδομείται όλη η επιχειρησιακή στρατηγική. Εάν δεν υπάρχει καλή Εταιρική
Εικόνα και Ταυτότητα, όσο καλά κι αν δουλεύει μια
επιχείρηση, ποτέ δεν θα απολαμβάνει τη μέγιστη
αναγνώριση από το αγοραστικό της κοινό.
Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την οργάνωση, το
σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας διαφημιστικής
καμπάνιας. Συγκεκριμένα:
-- Στρατηγική ανάπτυξη προτάσεων
-- Συγγραφή κειμένων
-- Δημιουργία τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών σποτ,
υπαίθριας διαφήμισης, καταχωρήσεων και
προωθητικού υλικού
-- Οργάνωση κοινωνικών δικτύων / Social Media

Έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε τα παρακάτω έργα:
-- Διοργάνωση Συνεδρίων
-- Εκπαιδευτικά Σεμιναρία & Ημερίδες
-- Κοινωνικές Εκδηλώσεις και Εγκαίνια
-- Προγράμματα Eταιρικών Συναντήσεων
-- Team Building ημερίδες
Η SBC αντιμετωπίζει τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης, χωρίζοντας την σε τρεις φάσεις:
Δημιουργικές προτάσεις για το concept

Η δημιουργική μας ομάδα σχεδιάζει και προτείνει
πλήρες concept (ιδέα, γραφιστικά, εφαρμογές).
Οργάνωση υλοποίησης

Εισιτήρια, ξενοδοχεία, προσκλήσεις, ιστοσελίδα
εκδήλωσης, κοινωνικά δίκτυα, προετοιμασία παρουσιάσεων.
Υλοποίηση εκδηλωσησ

Κατασκευή σκηνικών, οπτικοακουστικά και εφέ,
συντονισμός τεχνικών ήχου, φωτισμού & υπολογιστών, υποδοχής και γραμματείας, συντονισμό
ξενοδοχείου και μετακινήσεων, ροή προγράμματος, catering.

Πελατολόγιο

AEGIS MTD
ARMAOS AΕ
FOTOMARIS PHOTOGRAPHIC STUDIO
GOLDEN ROSE FLOWER CENTER
HONDOS CENTER ΑΘΗΝΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
HONDOS STEP ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
HONDOS CENTER ΧΑΝΙΩΝ
PEACH COMPUTERS
PLASIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
TARGET S.A.
YUCCA FLOWER SHOP
ΤHESEUS BEACH VILLAGE
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Z. ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Αγροτικός Συνεταιρισμός Θραψανού
ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΒΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΕBE
ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ — ΕΝΤΕΧΝΟ ΕΠΙΠΛΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ RAFFAELLO
ΚΑΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΟΚΚΙΑΔΗ
ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΑΕ
ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΑΕ
ΟΜΙΛΟΣ SUPER-MARKETS ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΟΠΤΙΚΑ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΙΤΗΣ ΟΕ
ΝOVA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑΕ
ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΑΕ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΛΙΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε ΡΟΔΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗΣ—ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΕ
ΣΕΥΦΑΝΗ ΣΥΝ.Π.Ε
ΣΥΝ.ΕΠ.Η
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΣΤΥΛ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΟΜΗ
ΥΔΡΟΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ
ΧΑΡ.ΜΑ. ΑΕ
ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ PALSO
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΕIΕΣ ΣIΤΙΣΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΙΑΔΗ—ΡΟΔΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΙΒΑΛ
ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

KRIVEK ΑΕ
ΦΥΛΟ… ΣΟΦΙΕΣ
ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ ΑΕ
ΚΥΜΑΤΑ

Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου
ΚΕΤΑ Ηρακλείου
ΚΕΤΑ Ρεθύμνου

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

CRETAN HOLIDAYS
EUROCRETA-CAR RENTAL
HERTZ AutoHellas
ΚΡΗΤΙΚΑ GOLF
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
CONSORT TRAVEL
KOURKOUNIS TOURS
APOLLONIA RESPORT & SPA
D’ANDREA MARE HOTEL
FODELE BEACH
BELVEDERE HOTELS
GALAXY CITY HOTEL
GOLDEN SUN
IKAROS VILLAGE RESORT & SPA
KOSTA MARE PALACE
LAVRIS HOTEL
LYBIAN PRINCESS
LYTTOS BEACH
MARI – KRISTIN HOTEL
MINOS IMPERIAL BEACH
SEA SIDE HOTEL
STAR BEACH HOTEL
VASIA HOTEL
ROYAL BLUE
MARIS HOTELS GROUP
SBOKOS HOTELS GROUP
SAPOUNAKIS HOTELS

ANTIMET ΑE
CRETA INTERCLINIC ΑΕ
MEGA PLAST
Meeting Point Hellas S.A.
RAFFAELLO
ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
ΑΦΟΙ ΑΔΑΜΑΚΗ ΟΕ
ΑΦΟΙ ΒΑΙΜΑΡΑΚΗ ΑΕ
ΓΕΑ ΑΕ
ΔΑΝΔΟΥΤΗΣ ΑΕ
ΔΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
ΖΕΥΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ Α.Ε.B.E.
ΚΑΡΑΤΖΗΣ A.E.
ΚΡΙΑΡΑΣ ΑΕ
ΚΤΗΜΑ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΕ
ΝΕΑ ΕΛΒΙΣ ΑΕ
ΝΙΒΑΛ ΑΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΑΕ
ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗΣ-ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΕ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΥΔΡΟΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ

TAXAΤΑΚΗΣ ΧΜΕ ΟΕ
Λεωφ. Δημοκρατίας 59Α
Ηράκλειο, 71 306
Κρήτη
Τηλ: 2810 390230-1
Fax: 2810 390232
info@sbcher.com
www.sbcher.com

