Μαζί στο μέλλον
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Μαζί στο μέλλον

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ
ISO 9001 & ISO 27001

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΊΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΜΑΣ ΔΡΆΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ
ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΔΑΝΕΊΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΎΣΕΩΝ,
ΑΠΟΡΡΟΦΉΣΕΩΝ,
ΔΙΑΣΠΆΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΥΧΉΣ ΕΎΡΕΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΕΛΆΤΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΕΞΥΓΊΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

Η BSS ξεκίνησε το 1998,
με όραμα να συμβάλλει
στην ανάπτυξη της Ελληνικής
επιχειρηματικότητας.
Αναλογιστήκαμε την ανάγκη πως, αν για κάθε επιχείρηση υπήρχε
ένας σύμβουλος, να την υποστηρίζει και να την καθοδηγεί, τότε τα
σχέδια του κάθε επιχειρηματία, θα απείχαν μόνο μερικά βήματα
από την επιτυχία. Με περισσότερες από δύο δεκαετίες συνεχούς
και δυναμικής παρουσίας, δραστηριοποιούμενοι στον χρηματοοικονομικό τομέα, μπορούμε υπερήφανα να πούμε ότι, είμαστε
μια από τις πλέον πετυχημένες Ελληνικές εταιρείες συμβούλων
επιχειρήσεων, με σημαντικές συνεργασίες, που βοήθησαν στην
ανάπτυξη και στην εξέλιξη δεκάδων Ελληνικών επιχειρήσεων. Με
αποφασιστικότητα, τεχνογνωσία, εμπειρία, δημιουργικότητα και
πάθος για τον άνθρωπο επιχειρηματία, χαράζουμε στέρεες επιχειρηματικές πορείες προς το μέλλον. Εξελισσόμαστε ως άνθρωποι και ως εταιρεία, αναπτύσσουμε δίκτυο συνεργατών σε όλη
την Ελλάδα και έχουμε ηγετικό ρόλο στην ευημερία του Ελληνικού επιχειρείν.

Ευστάθιος Λιακόπουλος
Founder - CEO
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Βραβεύσεις

awards

H BSS, με έντονη δυναμική δραστηριότητα στο χρηματοοικονομικό τομέα
και σαφή πελατοκεντρική προσέγγιση, δίνει λύσεις που προσφέρουν ανάπτυξη και γόνιμες ευκαιρίες για εξέλιξη. H συντονισμένη αυτή προσπάθεια
της BSS για να αλλάξει τη ροή του «επιχειρείν», ανταμείβεται μέσα από το
Βραβείο «Superbrand» για το έτος 2021-2022. Η βράβευση έχει έρθει μετά
από αρκετή και ομαδική δουλειά αλλά και την αναγνώριση των ίδιων των
πελατών της που καθημερινά την αναδεικνύουν σαν τον έμπιστο συνεργάτη τους. Επιπρόσθετα, η εύρυθμη και παραδειγματική λειτουργία της εταιρίας αποδεικνύεται από τις πιστοποιήσεις ISO 9001 & ISO 27001. Είμαστε
η μοναδική Ελληνική εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων που δεχτήκαμε το
2017, την τιμητική διάκριση για την Αριστεία στην επιχειρηματική μας δράση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EFQM (European Foundation for Quality
Management), ενώ πρόσφατα στα Accounting Awards 2020, κατακτήσαμε
τρία χρυσά και ένα ασημένιο βραβείο, έχοντας τον υψηλότερο δείκτη απόδοσης στο διαγωνισμό.

Μας προσδιορίζουν οι πράξεις μας,
αλλά όταν αυτές αναγνωρίζονται...
αναδεικνύεται η δυναμική και
η πρόθεσή μας για πρωτοπορία
και αποτελεσματικότητα.
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ΑΡΙΣΤΕΊΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΜΑΣ ΔΡΆΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΕΞΥΓΊΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΔΑΝΕΊΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΎΣΕΩΝ,
ΑΠΟΡΡΟΦΉΣΕΩΝ, ΔΙΑΣΠΆΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΥΧΉΣ ΕΎΡΕΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΛΆΤΕΣ
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values

Αξίες

Oι αξίες μας είναι
αδιαπραγμάτευτες
και αναλλοίωτες.
Οι ιδέες και οι θέσεις, στις οποίες στηρίζεται η στρατηγική κάθε επιχείρησης, είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτες και αποτελούν τον βασικό οδηγό
στη δράση μας.
Η ποιότητα, είναι το χαρακτηριστικό των παρεχόμενων υπηρεσιών, της ορθής επικοινωνίας και των επιτευγμάτων.
Η ειλικρίνεια, είναι ο πυρήνας κάθε υγειούς συνεργασίας. Αξιολογούμε την
κατάσταση, καθορίζουμε τις επιχειρηματικές κινήσεις και προχωράμε μαζί
με τον επιχειρηματία στην επίτευξη των στόχων μας.
Η δέσμευση, απέναντι σε πελάτες και συνεργάτες, αποδεικνύεται με την
προσήλωση στον στόχο που μαζί έχουμε χαράξει και μας οδηγεί στην απόλυτη επιτυχία.
Η αποτελεσματικότητα, είναι εκείνη που μας ξεχωρίζει και αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης.
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human

Άνθρωπος

Στην BSS, βασική μας αρχή
είναι η ανθρωποκεντρική
προσέγγιση.
Σε κάθε επιχείρηση, πίσω από τους αριθμούς, επιλέγουμε πάντα να βλέπουμε τον άνθρωπο. Δίνουμε τις κατάλληλες λύσεις με την τεχνογνωσία
μας και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον επιχειρηματία χτίζουμε σχέσεις
ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης. Με ηθική και ακεραιότητα, βρισκόμαστε πάντα δίπλα στους πελάτες μας, αποφασιστικά παρέχοντας πρακτικές εφαρμόσιμες λύσεις.
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services

Υπηρεσίες

Στην BSS θα βρείτε
ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών,
που υποστηρίζουν ολιστικά
την επιχείρησή σας.

AWARDED
WITH
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Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
Η ολιστική προσέγγισή μας σε επίπεδο υπηρεσιών, μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε
λύσεις ακόμη και στα πλέον σύνθετα προβλήματα, έχοντας μεγάλης κλίμακας εμπειρία,
πλήρη εικόνα της πολυεπίπεδης οργάνωσης των επιχειρήσεων, διαρκή επαφή με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, μακροχρόνια συνεργασία με επενδυτικά κεφάλαια, και τραπεζικά ιδρύματα. Στην BSS δεν ακολουθούμε, ορίζουμε το πεδίο στο οποίο κινούμαστε
και οι συνεργασίες μας είναι συνυφασμένες με την επιτυχία και την ευμάρεια κάθε πελάτη μας χωριστά.

2

Αναδιάρθρωση Οφειλών
Η αποφασιστικότητά μας από την έναρξη της κρίσεως το 2008, να συμβάλλουμε σε μια
βιώσιμη και υγιή Ελληνική επιχειρηματικότητα, και τα αποτελέσματα μας όλα αυτά τα έτη,
μας τοποθετεί αναπόφευκτα ως την κυρίαρχη εταιρεία, υλοποίησης των διαδικασιών αναδιάρθρωσης οφειλών για Επιχειρήσεις, Ελεύθερους Επαγγελματίες και Φυσικά Πρόσωπα. Τα εργαλεία είναι πολλά, με κυρίαρχο το νέο νόμο περί αναδιαρθρώσεων. Αναλαμβάνουμε ολοκληρωτικά την διαδικασία, από τον αρχικό έλεγχο οικονομικών στοιχείων,
μέχρι και την επίτευξη της συμφωνίας. Εκπονούμε μελέτη βιωσιμότητας - Βusiness Plan,
διαπραγματευόμαστε με τους πιστωτές, υποβάλλουμε και παρακολουθούμε την κάθε αίτηση ρύθμισης μέχρι τέλους σε συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη.

3

Αναπτυξιακός Νόμος / ΕΣΠΑ
Η αποτελεσματικότητά μας, η οποία αποδεικνύεται από τα υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας,
αποτελεί εγγύηση, όταν αναλαμβάνουμε την υπαγωγή των πελατών μας στον Αναπτυξιακό Νόμο, την ένταξή τους σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΣΠΑ, σε Κοινοτικά Πλαίσια
Στήριξης, Leader, σε προγράμματα Εξωστρέφειας και γενικά σε ένα ευρύ φάσμα επιδοτούμενων έργων. Υποβάλλουμε και παρακολουθούμε έως και την τελική επαλήθευση το
κάθε έργο και συμβάλλουμε στην υλοποίηση των επιχειρηματικών ιδεών των πελατών
μας, για βιώσιμη ανάπτυξη, προχωρώντας μαζί στο μέλλον!

BUILDING SOLID SUCCESS

9

BUILDING SOLID SUCCESS

10

4

Λογιστικές και Φορολογικές Υπηρεσίες
Η ευελιξία μας, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την διαρκή πληροφόρηση μας για
τις εξελίξεις, μας φέρνει σε θέση ισχύος. Στο σύνθετο φορολογικό σύστημα της χώρας,
με τις συνεχείς αλλαγές σε φορολογικά και εργατικά θέματα, επιτυγχάνουμε την άμεση ενημέρωση των πελατών και των συνεργατών μας, διαμορφώνοντας εξατομικευμένες
προτάσεις. Τελικώς αξιοποιούμε μετά από κάθε αλλαγή το πλαίσιο, προς όφελος τους. Η
πολυπλοκότητα του συστήματος, με την BSS μετατρέπεται από μειονέκτημα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους πελάτες μας.

5

Επενδυτικά Κεφάλαια
Ο ρεαλισμός που μας διακρίνει, είναι ο λόγος που δημιουργήσαμε ειδική υπηρεσία που
ασχολείται με την εύρεση εναλλακτικών πηγών ρευστότητας. Η ρευστότητα αποτελεί ένα
από τα ισχυρότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Καθώς η ανεύρεσή της τα τελευταία
έτη συναντά σημαντικά προβλήματα, η BSS μεγιστοποιεί τις πιθανότητες ποιοτικά και ποσοτικά. Ο όγκος των κεφαλαίων που διαχειριζόμαστε λειτουργεί ως μοχλός πίεσης και
η συνεργασία μας με δεκάδες πηγές ρευστότητας φέρνει τους πελάτες μας σε επαφή
με ένα διευρυμένο κόσμο κεφαλαίων. Συμβάλλουμε στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των πελατών μας, παρέχοντας τις κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης, μέσω
Επενδυτικών Ταμείων (Funds), Venture Capitals και πιστωτικών ιδρυμάτων τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού.
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Οργάνωση Επιχείρησης
Τα ταχύτατα αντανακλαστικά μας και η προσήλωση στην οργάνωση, μας βοηθούν να
οδηγήσουμε τις σύγχρονες επιχειρήσεις στο μέλλον, αναλαμβάνοντας τη λειτουργική
τους οργάνωση και τις διαρκείς προσαρμογές. Οι Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης
Ποιότητας – ISO, καθώς και η συμμόρφωση με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων GDPR, δεν είναι πολυτέλεια, ούτε θέμα υποχρέωσης, αλλά ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα. Η ορθή συμμόρφωση με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και η τήρηση
των μέτρων για την ασφάλεια και τη διαχείριση των πληροφοριών του κάθε οργανισμού,
δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υποχρέωση, καθώς δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των λοιπών επιχειρήσεων, τηρώντας βέβαια τις συνεχείς διαδικασίες αυτοβελτίωσης.

Το πάθος, η δράση, η ταχύτητα
και η αποτελεσματικότητα είναι
οι ακρογωνιαίοι λίθοι της BSS!

Στην BSS χαράζουμε σταθερή πορεία στο μέλλον!
AWARDED
WITH
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concept maniax
KENTΡIKA ΓΡΑΦΕΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΞΑΝΘΗ

ΛΑΡΙΣΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 51
& Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 104
Τ.Κ. 166 75
ΤΗΛ. 210 4838601
2104838602

ΣΤΈΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΊΔΗ
47, ΘΈΡΜΗ - Τ.Κ. 570 01
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ THERMI,
ΚΤΊΡΙΟ 2, 1ος ΌΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ 2310 512601

ΜΠΡΩΚΟΎΜΗ 30Β,
ΓΡΑΦΕΊΟ 109,
ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΑΒ
Τ.Κ. 671 00
ΤΗΛ. 25410 26717

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΉ 21,
2ος ΌΡΟΦΟΣ,
Τ.Κ. 412 22
ΤΗΛ. 2410 538991

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ
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www.bssplus.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ
ISO 9001 & ISO 27001

