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Natech: Το πλάνο για επέκταση στην Ευρώπη  
και οι προοπτικές ανάπτυξης στην Αμερική

M ε το βλέμμα στην ευρωπαϊκή αγορά, 
αλλά και πιο μακροπρόθεσμα στην 

Αμερική, όπου υπάρχουν εξαιρετικές 
προοπτικές, κινείται η Natech, εταιρεία με 
έδρα τα Ιωάννινα, η οποία αναπτύσσει λο-
γισμικό για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
Η Natech, τα τελευταία χρόνια διαγράφει 
ανοδική πορεία, καθώς οι συμφωνίες που 
«κυνηγούσε» άρχισαν να υλοποιούνται, 
κάτι που αντανακλάται και στα οικονομι-
κά της μεγέθη: ο τζίρος της ανήλθε το 
2020 στα 2,1 εκατ. ευρώ, από 1,45 εκατ. 
ευρώ το 2019, ενώ για φέτος ο κύκλος 
εργασιών αναμένεται να κλείσει στα 3,1 
εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρει στο NetFAX 
ο Θανάσης Ναυρόζογλου, πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της Natech, η εται-

ρεία βρίσκεται αυτή την περίοδο πολύ 
κοντά σε συμφωνία με ιδιωτικό επενδυ-
τικό κεφαλαίο, που θα χρηματοδοτήσει 
τα σχέδια για διεύρυνση της πελατειακής 
της βάσης και της γεωγραφικής της επέ-
κτασης. «Έχουμε ένα επενδυτικό πλάνο 
ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη 
των δραστηριοτήτων μας για την επόμε-
νη χρονιά, με σκοπό να κάνουμε μια πιο 
«επιθετική» πολιτική με διπλασιασμό του 
προσωπικού μας, το οποίο αυτή τη στιγμή 
είναι περίπου στα 60 άτομα», λέει ο κ. 
Ναυρόζογλου. 

Ευρωπαϊκή δεξαμενή 4.500 μικρών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
Με φυσική παρουσία σε Ελλάδα (Ιωάννι-
να, Αθήνα) και Γερμανία, και εγκαταστά-
σεις του financial software που παράγει 
σε διάφορες χώρες (ενδεικτικά Γεωργία, 
Ιταλία, Νιγηρία), η εταιρεία επιδιώκει να 
διεκδικήσει το μερίδιό της στην ευρωπαϊ-
κή αγορά και να συνάψει νέες συμφωνίες 
με εταιρείες και οργανισμούς, οι οποίοι 
σχετίζονται με τον - ραγδαία εξελισσόμε-
νο- χρηματοοικονομικό τομέα. Σύμφωνα 
με τον κ. Ναυρόζογλου, η εταιρεία έχει 
επεκταθεί σε διάφορους τομείς καθώς 
δεν είναι μόνο το core banking (CSB2), 
αλλά και οι υπόλοιπες περιφερειακές λύ-

σεις (satellite projects) όπως το mobile 
και web banking που γνωρίζουν μεγάλη 
απήχηση. «Εμείς αναπτύσσουμε, ουσι-
αστικά, ένα τελείως νέο σύστημα για το 
λεγόμενο Banking as a Service. Σκοπός 
μας είναι να παρέχουμε ένα πακέτο με 
όλες τις υπηρεσίες σε μικρές και μικρο-
μεσαίες τράπεζες της Ευρώπης, να τρέ-
χουμε δηλαδή όλο το back office τους», 
δηλώνει. Να σημειωθεί πως στην ευρω-
παϊκή αγορά υπολογίζεται ότι υπάρχει 
μία «δεξαμενή» περίπου 4.500 μικρών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μεγάλο 
μέρος της οποίας παραμένει χωρίς εκ-
προσώπηση, καθώς οι μεγάλοι «παίχτες» 
ενδιαφέρονται κυρίως για τα μεγάλα χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα. 
Οι επόμενοι σταθμοί -  και εφόσον βεβαί-
ως τελεσφορήσουν οι διαπραγματεύσεις 
με το ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο - είναι 
οι αγορές της Ελβετίας και της Αγγλίας. 
Οι βλέψεις, όμως, δεν σταματούν στην 
Γηραιά Ήπειρο. «Ένας από τους στόχους 
μας είναι να εισέλθουμε και στην αγορά 
της Αμερικής, όπου δραστηριοποιούνται 
περί τα 10.000 μικρά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και υπάρχει ένα μεγάλο κενό. 
Είναι μία ευκαιρία, το σκεφτόμαστε», κα-
ταλήγει ο κ. Ναυρόζογλου. 

ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θανάσης Ναυρόζογλου, πρόεδρος  
και διευθύνων σύμβουλος, Natech

https://www.idealtech.gr/landing-page/fortinet-info/
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Commvault: Οι προοπτικές ανάπτυξης από τη συνεργασία  
με την Alef στην ελληνική αγορά
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Γ ια τις προοπτικές ανάπτυξης 
στην ελληνική αγορά, μέσω της 

συνεργασίας που συνήψε με την 
Alef, μιλά ο Ronen Noy Country 
Manager της Commvault στο Ισρα-
ήλ. Όπως λέει o ίδιος «η ελληνική 
αγορά συνεχώς αναπτύσσεται και η 
Commvault βλέπει εξαιρετικές προ-
οπτικές», ενώ εκφράζει την πεποί-
θησή του ότι η Alef θα αποτελέσει 
ακόμα μια εξαιρετική προσθήκη στο 
παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών της. 

Θα μπορούσατε να μας πείτε μερικά λόγια  
για το προφίλ της Commvault; 
Η Commvault είναι ένας τεχνολογικός ηγέτης στον τομέα της 
προστασίας και της διαχείρισης δεδομένων και κατατάσσεται 
ως leader από εταιρείες αναλύσεων όπως η Gartner και 
άλλες. Επιτρέπουμε στις επιχειρήσεις να απλοποιούν και να 
διαχειρίζονται την πολυπλοκότητα στα συνεχώς εξελισσόμενα 
και αναπτυσσόμενα περιβάλλοντα στα οποία διατηρούν 
τα δεδομένα τους. Οι Έξυπνες Υπηρεσίες Δεδομένων 
(Intelligent Data Services) βοηθούν τους οργανισμούς 
να αξιοποιήσουν τα δεδομένα για την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων τους. Παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες 
οπουδήποτε υπάρχουν τα δεδομένα είτε on-premise, είτε 
σε hybrid ή multi cloud περιβάλλοντα και τις παραδίδουμε 
ως λογισμικό, ή ως ολοκληρωμένη συσκευή (appliance), με 
διαχείριση από τους συνεργάτες μας, ή ως υπηρεσία (SaaS) 
με διαχείριση απο την CommVault. Οι λύσεις μας βοηθούν 
τις εταιρείες να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας, να 
προστατεύουν και να χρησιμοποιούν όλα τα δεδομένα τους 
οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή. Ως εκ τούτου, μετατρέπουν 
τα δεδομένα τους σε ένα σημαντικό και ισχυρό στρατηγικό 
πλεονέκτημα.

Γιατί επιλέξατε την Alef στην Ελλάδα;
Η Commvault αναζητούσε έναν διανομέα/συνεργάτη 
που θα μπορούσε να ανταποκριθεί γρήγορα και άμεσα 
στις απαιτήσεις της αγοράς, με πλούσια εμπειρία στον 
τομέα των υποδομών, δημιουργώντας προστιθέμενη 
αξία στους συνεργάτες μας. Επιπλέον η Alef είναι ένας 
από τους μεγαλύτερους και πιο ισχυρούς διανομείς της 
Ανατολικής Ευρώπης και ειδικεύεται σε θέματα τεχνολογίας. 
Η ομάδα ειδικών που διαθέτει της επιτρέπει να παρέχει 
ένα πλήρες φάσμα presales και postsales υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων πιστοποιημένων εκπαιδευτικών, 
επαγγελματικών, συμβουλευτικών και διαχειριζόμενων 
υπηρεσιών (managed services).

Πότε ξεκίνησε η συγκεκριμένη συνεργασία 
και πού αποσκοπεί;
Η συνεργασία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021. Η Commvault 
σκοπεύει να επενδύσει σε αυτήν τη συνεργασία όσον αφορά 
στο κομμάτι της εκπαίδευσης και την παρουσία της στην 
τοπική αγορά. Η ελληνική αγορά συνεχώς αναπτύσσεται 
και η Commvault βλέπει εξαιρετικές προοπτικές. Ένας από 
τους λόγους που η Commvault επέλεξε να συνεργαστεί με 
την Alef είναι διότι η τελευταία διαθέτει ισχυρή παρουσία και 
επιχειρηματικούς δεσμούς στην περιοχή. Αναπτύξαμε ένα 
αξιόπιστο, παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών για τους πελάτες 
μας και ελπίζουμε ότι η Alef θα αποτελέσει ακόμα μια 
εξαιρετική προσθήκη σε αυτό το δίκτυο.

Σε ποια προϊόντα θέλει η εταιρεία να δώσει έμφαση;
Η Πλήρης Προστασία Δεδομένων (Complete Data Pro-
tection) είναι μια ενοποιημένη λύση που συνδυάζει το 
Commvault Backup & Recovery με το Commvault Disaster 
Recovery για να παρέχει ισχυρή και εύκολη, στη χρήση, 
προστασία δεδομένων εταιρικού επιπέδου. Βλέποντας 
την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται ο κόσμος, η Com-
mvault συνειδητοποίησε ότι η προστασία των δεδομένων 
συνεχώς αλλάζει και απαιτεί καλύτερες λύσεις. Για αυτό  
το λόγο λανσάραμε πριν από δύο χρόνια το Metallic, μια 
Backup as a Service (BaaS) λύση η οποία επιτρέπει μια 
απλοποιημένη διαχείριση δεδομένων. Το Metallic παρέχει 
ένα νέο χαρτοφυλάκιο Software-as-a-Service (SaaS) που 
επιτρέπει στις εταιρείες να προστατεύουν, με οικονομικό 
τρόπο, τα δεδομένα αρχείων και εφαρμογών τους όπου κι 
αν βρίσκονται. 

Η συνεργασία με την Microsoft: 
Πρόσφατα η Commvault συνήψε στρατηγική συμφωνία με 
τη Microsoft για την παροχή για τεχνολογιών SaaS και cloud 
στη διαχείριση δεδομένων. Ενώνουμε δύο τεχνολογίες – 
Azure and Metallic SaaS - για να καλύψουμε την ανάγκη 
για προστασία των δεδομένων, παρέχοντας ισχυρή και 
πολυεπίπεδη ασφάλεια. Με το Metallic Office 365 Back-
up & Recovery, παρέχουμε οικονομική και αποδοτική 
προστασία δεδομένων στις επιχειρήσεις, χωρίς πολύπλοκες 
διαδικασίες. Η υπηρεσία SaaS μειώνει τα έξοδα και 
εξαλείφει τους πονοκεφάλους - έτσι πληρώνετε μόνο  
για ό, τι χρειάζεστε.

Ronen Noy, 
Country Manager  

Commvault, Ισραήλ
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ATC: Πλατφόρμα καταγραφής και ανάλυσης 
δεδομένων ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της 
σε ανάπτυξη συστημάτων συλλογής, 
ανάλυσης κι απεικόνισης δεδομένων 
μεγάλου όγκου (big data analytics) 
η Athens Technology Center (ATC) 
συμμετέχει στο έργο CompAIR  
που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. 

Tο έργο εστιάζει στην καταγραφή και ανάλυση δεδομένων σχετικών με  
την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στον αστικό ιστό, με απώτερο στόχο  
τη μεταστροφή τυχόν «επιβαρυντικών» προσωπικών συμπεριφορών αλλά  
και την ανάπτυξη τοπικά εστιασμένων πολιτικών που θα βελτιώσουν τα σχετικά 
περιβαλλοντικά δεδομένα.
Πιο αναλυτικά, το CompAir έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ενισχύσει την ικανότητα 
χιλιάδων πολιτών σε όλη την Ευρώπη να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες 
(augmented reality, sensor technology, local digital twins) προκειμένου 
να παρακολουθούν και να κατανοούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
επιφέρουν καθημερινές ατομικές συνήθειες όσο και ισχύουσες πολιτικές.  
Το έργο δίνει την δυνατότητα στο ευρύ κοινό να παράσχει δεδομένα γύρω από 
την ποιότητα του αέρα στην κοινότητά τους, συμπληρώνοντας έτσι τυχόν «κενά» 
στις επίσημες σχετικές μετρήσεις, αλλά προσφέροντας επιπλέον και νέες 
πληροφορίες, χρήσιμες για ερευνητικούς σκοπούς, τη χάραξη νέων πολιτικών 
και την αλλαγή συμπεριφοράς.

Πού θα γίνουν οι πρώτες πιλοτικές εφαρμογές
Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν πιλοτικές εφαρμογές στην περιοχή 
της Φλάνδρας και στις πόλεις της Αθήνας, του Βερολίνου, της Σόφιας και της 
Φιλιππούπολης, όπου εθελοντές θα κληθούν να μετρούν και να καταχωρούν 
σε ένα «πίνακα ελέγχου», δεδομένα σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα 
(CO2) του νοικοκυριού τους, όπως λ.χ. την ποσότητα, τον τύπο και το επίπεδο 
κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών συσκευών, τις συνήθειες τους στη 
διαχείριση των αποβλήτων, την ανακύκλωση, τα επίπεδα εκπομπών από καύση 
ξύλου ή άλλου τύπου εγκαταστάσεις θέρμανσης κλπ. Ειδικά για την πόλη 
της Αθήνας, οι πειραματικές μετρήσεις υποστηρίζονται διαδικαστικά από 
την Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών 
Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ Α.Ε). Η ATC είναι υπεύθυνη για 
την υλοποίηση του συνόλου της τεχνικής υποδομής του έργου αλλά και τον 
συντονισμό της αρμόδιας ομάδας.

Q&R: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Στα 1.850.477 ευρώ ανήλθε ο κύκλος 
εργασιών της Q&R την περίοδο  
01.01.2021 έως 30.09.2021 έναντι 1.780.493 
της αντίστοιχης περιόδου το 2020 
παρουσιάζοντας αύξηση 3,93%.  
Όπως επισημαίνεται σε σχετική 
ανακοίνωση, το EBITDA του ομίλου το 
εννεάμηνο του 2021 ανήλθε στα 181.422 
€ έναντι 45.478 της αντίστοιχης περιόδου 
το πέρσι, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 
298,92%. Τέλος οι ζημιές προ φόρων 
μειώθηκαν και διαμορφώθηκαν  
σε 389.893 ευρώ, από 443.568 ευρώ. 
Για το 4ο εξάμηνο της οικονομικής 
χρήσης 2021 αλλά και για το 2022, στο 
βαθμό που δεν θα υπάρξει επιδείνωση 
της πανδημίας, η εταιρεία και ο 
όμιλος εκτιμούν ότι θα βελτιώσουν τα 
οικονομικά τους μεγέθη με δεδομένο 
τα νέα έργα πληροφορικής του ΕΣΠΑ 
2020-2027. Επιπλέον, η προκήρυξη των 
πρώτων διαγωνισμών πληροφορικής 
που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο 
Ανασυγκρότησης θα ξεκινήσει στο 4ο 
εξάμηνο του 2021 και θα συνεχιστεί τα 
επόμενα χρόνια, αναμένεται να έχει 
μεγάλη θετική επίδραση στα οικονομικά 
αποτελέσματα των επόμενων οικονομικών 
χρήσεων. 

PERFORMANCE: ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΠΛΗΡΩΣ 
Η ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ολοκληρώθηκε και καλύφθηκε πλήρως 
(100%) η αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου της Performance 
Technologies, με καταβολή μετρητών 
και με κατάργηση του δικαιώματος 
προτίμησης των παλαιών μετόχων 
και διάθεση των νέων μετοχών μέσω 
ιδιωτικής τοποθέτησης. Σύμφωνα με 
τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, 
αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού  
ποσού 4.999.997 ευρώ  με διάθεση 
1.136.363 νέων μετοχών και τιμή διάθεσης 
4,40 ευρώ. 
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presents

Blockchain  
in Business 
Conference 

Ο ραγδαίος ψηφιακός μετασχηματισμός που βιώνουμε έχει ως βασικά 
χαρακτηριστικά του την αποκέντρωση και την ψηφιοποίηση, συνεπώς η χρήση  
των αποκεντρωμένων τεχνολογιών DLT (Distributed Ledger Technologies) αποτελεί 
το κύριο θεμέλιο της οικοδόμησης του Web 3.0. Οι επιχειρήσεις που θα καταφέρουν 
να αξιοποιήσουν σωστά αυτές τις τεχνολογίες θα είναι ικανές να επιταχύνουν  
τη ψηφιακή τους μετάβαση και τελικά να διαπρέψουν στον κλάδο τους.

08 ●12 ●2021
LIVE ON YOUR SCREEN

ΤΕΤΑΡΤΗ

www.blockchainconference.gr

Structuring the new 
business environment

Roberto Fernández 
Hergueta

Yannis KalfoglouDavid Joao Vieira 
Carvalho

Prajit DattaBenjamin Arunda

KEYNOTE SPEAKERS

Dr. Foteini ValeontiΕύα Καϊλή

INTERNATIONAL SPEAKERS
• Dr. Dimitrios Salampasis
• Dr. Denis Avrillionis
• Dr. Georgios Samakovitis
• Pietro Lanza
• Marina Niforos
• Δρ. Κωνσταντίνος Βότης
• Μαρία Μέλλιου

• Δημήτρης Κυριακός
• Γιώργος Κροφιάτης
• Αθανάσιος Ντάφλος
• Γιώργος Καραμανώλης
• Γιώργος Πάνου
• Κώστας Καλογεράκης
• Γεώργιος Κουγιανός

Χορηγoί 
Επικοινωνίας

Συμμετοχές: Κωνσταντίνος Τσαντάς, Τ: +30 210 6617777  (εσωτ. 230), Μ: 6945872027, Ε: ktsantas@boussias.com
Χορηγίες:  Λίζα Αντωνιάδη, Τ: +30 210 6617777  (εσωτ. 158), Ε: lantoniadi@boussias.com
Περιεχόμενο: Γρηγόρης Γραμμένος, Μ: 6982096319, Ε: grigorisgrammenos@gmail.com

Official Publication

https://www.blockchainconference.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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ENTERSOFT: ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ  
ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ 
Η Entersoft συνεχίζει την ανάπτυξη 
των εσόδων της στο εννεάμηνο του 
2021 σε σχέση με την προηγούμενη 
αντίστοιχη περίοδο. Σε επίπεδο ομίλου, 
τα έσοδα ανήλθαν σε 17,39 εκατ. 
ευρώ έναντι 11,61 εκατ. την αντίστοιχη 
περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 
50%, για το γ΄ τρίμηνο 2021 ανήλθαν 
σε 4,81 εκατ. ευρώ έναντι 3,58 εκατ. 
την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα  
ΕΒΙΤDA του ομίλου ανήλθαν σε 6,16 
εκατ. ευρώ, έναντι 4,30 εκ. ευρώ 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο 
σημειώνοντας αύξηση 43%, για το γ΄ 
τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 0,88 εκατ. 
ευρώ έναντι 0,92 εκατ. την αντίστοιχη 
περίοδο πέρυσι. Το μεγαλύτερο μέρος 
της αύξησης των εσόδων οφείλεται 
σε οργανική ανάπτυξη για όλα τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες, ενώ οι 
πρόσφατες εξαγορές (Computer 
Life,  Optimum, Wedia) συνέβαλαν σε 
μικρότερο ποσοστό. Όπως αναφέρει η 
εισηγμένη, έχουν ξεκινήσει επενδύσεις, 
μέσω της θυγατρικής Wedia, σε νέα 
προϊόντα για Business to Business 
eCommerce αλλά και για απαιτητικά 
Business to Consumer (B2C) eShops, 
σε συνδυασμό με τα Backoffice CRM 
και Analytics προϊόντα της Entersoft. 
Ταυτόχρονα επενδύει σε νέο  
προϊόν για τη διαχείριση προσωπικού, 
ωρομέτρηση και μισθοδοσία  
και ετοιμάζει την είσοδό της στην 
ανερχόμενη αυτή αγορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Entersoft, 
Αντώνης Κοτζαμανίδης

Inform: Στο +5% οι πωλήσεις το εννεάμηνο
Αυξημένες πωλήσεις κατά 5% σε σχέση  
με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι κατέγραψε  
η Inform το εννεάμηνο του 2021.  
Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών 
του ομίλου την περίοδο 01/01-30/9/2021 
διαμορφώθηκε στα 53,8 εκατ. ευρώ, έναντι 
51,3 εκατ. ευρώ, την ίδια περίοδο, το 2020, 
με τις κύριες μεταβολές να είναι, όπως 
σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση: 
-  H ανάληψη μεγαλύτερου μεριδίου  

στις παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες αποστολής γραπτών επικοινωνιών,  
με αύξηση του σχετικού κύκλου εργασιών κατά 2,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 
αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.
-   H σημαντική αύξηση των νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής και φυσικής διαχείρισης 

εγγράφων, που παρέχονται στους πελάτες από τις εταιρείες που εξαγοράστηκαν 
στη Ρουμανία, καθώς και της ανάπτυξης λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε 
Ελλάδα και Ρουμανία αποδίδοντας συνολικά 1,6 εκατ. ευρώ.

-   H καθυστέρηση ανανέωσης τραπεζικών καρτών λόγω ανασχεδιασμού των 
εικαστικών τους με υστέρηση εσόδων προοδευτικά της τάξης των 1,7 εκατ. 
ευρώ, μέρος της οποίας θα ενισχύσει τις πωλήσεις του επόμενου έτους.

Αναφορικά με το γ΄ τρίμηνο του 2021, οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 19,1 
εκατ. ευρώ, από 17,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο γ' τρίμηνο του 2020, χάρη στην 
αυξημένη συμμετοχή των νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής και φυσικής διαχείρισης 
εγγράφων που παρέχονται στους υφιστάμενους και νέους πελάτες από τη νέα 
δραστηριότητα που εντάχθηκε μέσω των εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν στη 
Ρουμανία και της αύξησης μεριδίου στις παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Στην κυπριακή αγορά η Green Panda
Η Green Panda, η ελληνική recommerce 
startup που εξειδικεύεται στη σχεδίαση 
καινοτόμων trade-in προγραμμάτων για την 
επιστροφή smartphones και διαθέτει  ATMs 
πώλησης και ανακύκλωσης smartphones, 
επεκτείνει την παρουσία της και στην 
κυπριακή αγορά. Πιο συγκεκριμένα, 
προχωρώντας σε στρατηγική συνεργασία με 

την iStorm Κύπρου, η Green Panda ανέλαβε για τα καταστήματα της εταιρείας σε 
Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα την πλήρη σχεδίαση και υποστήριξη του trade-
in προγράμματος «Trade & Upgrade». Μέσω του εν λόγω προγράμματος, το 
οποίο είναι διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά από τον περασμένο Ιούλιο, οι δύο 
εταιρείες προσφέρουν στους καταναλωτές σε Ελλάδα και Κύπρο περισσότερες 
λύσεις επιστροφής ενός iPhone και επιβράβευσης.

Μανώλης Κόντος, Managing  
Director, Inform 

Ο όμιλος Inform στα σημεία - Εννεάμηνο

Κύκλος εργασιών
2021: 53,8 εκατ. ευρώ    2020: 51,3 εκατ. ευρώ

EBITDA
2021: 5,2 εκατ. ευρώ    2020: 5,1 εκατ. ευρώ

Κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων
2021: 1,91 εκατ. ευρώ    2020: 1,95 εκατ. ευρώ

https://regate.gr/el/
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AGILITY MEETS BUSINESS 
Πληθώρα case studies από 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα  
και το εξωτερικό

ΝΕW ERA, NEW WORK  
Πρακτικές για το κτίσιμο ενός 
Agile Mindset στις σύγχρονες 
επιχειρήσεις για την ενίσχυση 
της καινοτομίας και του 
remote working

TRANSFORMATION  
Ειδήμονες του χώρου δομούν 
σε real time πλάνα Αgile 
μετασχηματισμού και θέτουν 
τους στόχους, τα key metrics 
και τις διαδικασίες. 

SCALING  
Στρατηγικές κλιμάκωσης  
της Αgile κουλτούρας σε όλη 
την επιχείρηση με πρακτικά 
παραδείγματα. 

Μάθετε γιατί το Agility έχει γίνει must για κάθε σύγχρονη επιχείρηση 
στη νέα εποχή και αποκτήστε μια ολιστική άποψη για τις αρχές του 
Agile και την αξιοποίησή τους στις επιχειρήσεις σας σε μία μόνο μέρα!

•  Εμπνευστείτε από τα παραδείγματα υλοποίησης της Agile 
κουλτούρας σε μεγάλους οργανισμούς και διδαχθείτε από λάθη  
που μπορεί να έχουν γίνει.

•  Αποκτήστε insights και εφαρμόστε το νέο μοντέλο εργασίας  
στη μετά covid εποχή. 

•  Οργανώστε την εργασία ενός μεγάλου αριθμού ομάδων, ώστε 
να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρηματικές 
ανάγκες. 

•  Κεφαλοποιήστε τη νέα κουλτούρα δομώντας ένα πλάνο Agile 
μετασχηματισμού και εφαρμόζοντας αποτελεσματικές στρατηγικές 
κλιμάκωσής του σε όλη την επιχείρηση.

Χορηγίες: Λίζα Αντωνιάδη, T: +30 210 6617777 (ext. 158), E: lantoniadi@boussias.com
Θάνος Θώμος, T: +30 210 6617777 (ext. 322), E: tthomos@boussias.com 
Συμμετοχές: Έλενα Παναγή, T: +30 6945 580556, E: epanagi@boussias.com
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Ericsson: 4 δισ. συνδρομές 5G  
έως το τέλος του 2027
Η κίνηση δεδομένων κινητών επικοινωνιών  
έχει αυξηθεί σχεδόν 300 φορές από το 2011

Τα στοιχεία της Ericsson αποκαλύπτουν 
ότι η κίνηση δεδομένων κινητών 
επικοινωνιών έχει αυξηθεί σχεδόν 300 
φορές από το 2011, την χρονιά που 
δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά  
η έκθεση «Ericsson Mobility Report».  

Ορισμένα από τα συμπεράσματα  
της έρευνας: 

-   Μόνο κατά την διάρκεια του 3ου τριμήνου του 2021, διακινήθηκαν μέσα  
από τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών περισσότερα δεδομένα από όσα 
διακινήθηκαν ποτέ από το ξεκίνημα των κινητών επικοινωνιών μέχρι  
το τέλος του 2016. 

-   Η παραδοχή ότι το 5G αποτελεί την ταχύτερα υλοποιούμενη γενιά  
κινητών επικοινωνιών μέχρι σήμερα, έχει ενισχυθεί με μια επικαιροποιημένη 
εκτίμηση για σχεδόν 660 εκατομμύρια συνδρομές 5G μέχρι το τέλος  
του τρέχοντος έτους. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη  
από την αναμενόμενη ζήτηση στην Κίνα και τη Βόρεια Αμερική, η οποία  
οφείλεται με τη σειρά της εν μέρει στις συνεχώς μειούμενες τιμές  
των συσκευών 5G.  
Επίσης, το τρίτο τρίμηνο του 2021, υπήρξε μια καθαρή προσθήκη 98 
εκατομμυρίων συνδρομών 5G παγκοσμίως, σε σύγκριση με 48 εκατομμύρια 
νέες συνδρομές 4G. Στο τέλος του 2021, εκτιμάται ότι τα δίκτυα 5G  
θα καλύπτουν περισσότερους από δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους.

-   4,4 δισεκατομμύρια συνδρομές 5G προβλέπονται έως το τέλος του 2027, 
οι οποίες θα αντιστοιχούν περίπου στο ήμισυ του συνόλου των συνδρομών 
κινητών επικοινωνιών εκείνη την χρονική στιγμή.

-   Το ευρυζωνικό IoT έχει πλέον ξεπεράσει το 2G/3G ως το τμήμα εκείνο  
της αγοράς που συνδέει το μεγαλύτερο μερίδιο των εφαρμογών IoT.  
Μάλιστα, αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 47% όλων των συνδέσεων  
IoT μέσω κινητών επικοινωνιών μέχρι το τέλος του 2021, σε σύγκριση  
με το 37% για το 2G/3G και το 16% για τις τεχνολογίες Massive IoT (NB-IoT 
και Cat-M).

-   Οι συνδέσεις massive IoT προβλέπεται να αντιπροσωπεύουν το 51%  
όλων των συνδέσεων IoT μέσω κινητών επικοινωνιών έως το 2027.

-   Οι συνδέσεις Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης - FWA, εκτιμάται ότι θα 
τριπλασιαστούν - από 88 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2021, αναμένεται να 
φτάσουν περίπου 230 εκατομμύρια το 2027, ενώ σχεδόν οι μισές από αυτές 
τις συνδέσεις αναμένεται να μεταφέρονται μέσω δικτύων 5G.

MICROSOFT - REGENERATION: 
UPSKILLING ΝΈΩΝ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΔΕΞΙOΤΗΤΕΣ
H Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας 
και το ReGeneration ανακοινώνουν την 
έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος 
«The ReGeneration Initiative: Upskilling 
Greek Youth for the Digital Era powered 
by Microsoft», που υλοποιείται στο 
πλαίσιο της συνεργασίας των δύο 
οργανισμών για την πρωτοβουλία «GR for 
Growth» και έχει ως στόχο την ανάπτυξη 
(up/reskilling) νέων επαγγελματιών 
σε ψηφιακές δεξιότητες που είναι 
απαραίτητες για το μέλλον της εργασίας. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει  
4 κατευθύνσεις: 
•  Εργαλεία ΤΠΕ και επαγγελματικές 

δεξιότητες στη ψηφιακή Εποχή (ICT 
Tools & Professional Skills in the  
Digital Age).

•  Πληροφοριακά συστήματα για διοίκηση 
επιχειρήσεων και έργων τεχνολογίας 
(Business Administration & Technlogy 
Projects).

•  Ψηφιακός εγγραμματισμός για έναν 
διασυνδεδεμένο κόσμο (Digital Literacy 
for an Interconnected World).

•  Εργαλεία και διαδικασίες ψηφιακού 
μετασχηματισμού για επιχειρηματική 
ανάπτυξη ( Digital Transformation Tools 
& Processes).

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ WIFI 
ΓΙΑ 3 ΣΤΟΥΣ 4 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας 
της Devolo, το 77,1% των εργαζομένων 
αντιμετώπισαν προβλήματα στο WiFi 
κυρίως κατά την διάρκεια βιντεοκλήσεων 
και τηλεδιασκέψεων. Το lockdown και 
κατ’ επέκταση η τηλεργασία έχει αυξήσει 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
άνθρωποι με την σύνδεση τους, καθώς 
ένα τεράστιο ποσοστό έχει μετατρέψει 
το σπίτι σε ψηφιακό χώρο εργασίας, ενώ 
όταν πρόκειται για οικογένειες με παιδιά 
το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο. 
Επίσης, 63,2% αναφέρει ότι αντιμετωπίζει 
προβλήματα με το WiFi καθημερινά, κάθε 
βδομάδα το 21,1% ή κάθε μήνα το 23,7%.
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