Κλαδικές Μελέτες από την ΙCAP Group!
25 χρόνια η ICAP Group συνεχίζει να χαρτογραφεί την Ελληνική αγορά
Η ICAP συνδυάζοντας την πρωτογενή έρευνα με στοιχεία από 550.000 επιχειρήσεις, μέσα από τη βάση
δεδομένων της ICAP Databank, έχει αναλύσει 200 Κλάδους παρέχοντας πολύτιμη, σφαιρική και περιεκτική
πληροφόρηση της Eλληνικής οικονομίας.

Ολες οι Κλαδικές Μελέτες είναι διαθέσιμες online
στο www.icap.gr και στο www.findbiz.gr
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 2, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7200 050, e-mail: customercare@icap.gr, www.icap.gr

Credit Risk
Services

Solicited
Credit Ratings
Η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί το σημαντικότερο
πρόβλημα για την επιχείρηση σήμερα!
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 2, 176 76 Καλλιθέα,
Τηλ.: 210 7200 050, e-mail:customercare@icap.gr, www.icap.gr

Kορυφαίοι Κλάδοι της
Ελληνικής Οικονομίας
Ποια είναι η γενικότερη εικόνα των μεταβολών της ελληνικής
οικονομίας;
l Ποιοι είναι οι κορυφαίοι κλάδοι της ελληνικής
επιχειρηματικότητας και ποια η Ευρωπαϊκή τους πορεία;
l Ποιες ήταν οι οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων που
ξεχώρισαν;
l

Όλες οι απαντήσεις, και πολλά ακόμη στοιχεία στην ετήσια
επιxειρηματική έκδοση της ICAP Group, βασισμένη στις Κλαδικές
Μελέτες που ο Όμιλος εκδίδει από το 1991.
Διανέμεται δωρεάν με το Κυριακάτικο ΒΗΜΑ και την Κυριακάτικη
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ενώ αποστέλλεται σε 2.000 επιχειρήσεις και
φορείς, της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Eξασφαλίστε την προβολή σας στην πολυτελή όσο
και χρήσιμη έκδοση, επικοινωνώντας σήμερα μαζί μας:
Tηλ.: 210-7200050, e-mail: customercare@icap.gr

Απελευθερώστε τη δυναμική
της επιχείρησής σας
H ICAP Group είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος παροχής Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και
άλλων Β2Β Υπηρεσιών με ισχυρή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Διαθέτει γραφεία σε πέντε
ελληνικές πόλεις και 16 θυγατρικές εταιρείες σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Βοσνία &
Ερζεγοβίνη και Κύπρο. Η ICAP Group προσφέρει καινοτόμες λύσεις οι οποίες στηρίζουν όλες τις
λειτουργίες της επιχείρησής σας στους παρακάτω τομείς:
l
l
l
l
l
l

Credit Risk Services, για την προστασία της ρευστότητάς σας
Marketing Solutions, για ενημέρωση καθώς και προβολή
Management Consulting, για βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών σας λειτουργιών
People & Employment Solutions, για τη βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σας
Receivables Management, για τη βελτίωση της ρευστότητάς σας
Contact Center, για την απαιτούμενη έμφαση στην Εξυπηρέτηση των Πελατών σας
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