
 

Γνωρίστε μας σήμερα.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε 
τις δυνατότητές σας για ανάπτυξη;

ΣΤΕΛΕΧΗ παγκοσμίως

ΓΡΑΦΕΙΑ παγκοσμίως 

ΧΩΡΕΣ



  

Διεθνής παρουσία

Η Grant Thornton είναι, παγκοσμίως, ένας από τους ηγετικούς οίκους παροχής 
ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Για περισσότερα από 100 χρόνια, η Grant Thornton παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε εταιρίες που έχουν τη 
δυνατότητα να αναπτυχθούν, που έχουν διεθνείς δραστηριότητες, που χρειάζεται να προσαρμοστούν στις συνθήκες της 
αγοράς και να αντιμετωπίσουν πολύπλοκα γεγονότα ή συναλλαγές.

Η Grant Thornton είναι ένας ηγετικός σύμβουλος επιχειρήσεων και βοηθά δυναμικές επιχειρήσεις, σε όλο τον 
κόσμο, να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές τους για ανάπτυξη, παρέχοντας ουσιαστική συμβουλευτική υποστήριξη. Και 
το επιτυγχάνουμε αυτό, συνδυάζοντας την τεχνική μας αξιοπιστία, την κλαδική μας εμπειρία και τη διαισθητική μας 
κρίση.

Διαθέτουμε περισσότερα από 40.000 εξειδικευμένα στελέχη σε πάνω από 130 χώρες, που εργάζονται καθημερινά με 
επιχειρήσεις εισηγμένες, μη εισηγμένες και εταιρίες δημόσιου τομέα. Η ισχυρή μας παγκόσμια δομή και παρουσία, σε 
συνδυασμό με τη βαθιά κατανόηση τόσο της τοπικής αγοράς, όσο και των δυναμικών οικονομιών σε όλο τον κόσμο, 
μας αναδεικνύει ως αποτελεσματικό φορέα υποστήριξης όλων των στρατηγικών σας σχεδίων, όπου κι αν επιλέξετε να 
κατευθύνετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

Η Grant Thornton παγκοσμίως

κύκλος εργασιών το 2014 στελέχη
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Η Grant Thornton στην Ελλάδα

Διαθέτουμε εύρος, εξειδίκευση και ποιότητα, και 
αποτελούμε μία διαφορετική πρόταση στην αγορά. 

Προσφέρουμε μία συνδυασμένη προσέγγιση, 
επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στις ανάγκες 
των πελατών μας, αντλώντας ταυτόχρονα γνώση 
από την εμπειρία μας στην εγχώρια αγορά και από 
την εκτεταμένη παγκόσμια τεχνογνωσία μας. Αυτό 
μας οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης 
και αφοσίωσης των πελατών, συγκρινόμενοι με τον 
ανταγωνισμό. 

Πιστεύουμε στην ολιστική κατανόηση των 
ζητημάτων. Ενδιαφερόμαστε ουσιαστικά για τους 
πελάτες μας, τις προκλήσεις τους, τις φιλοδοξίες 
τους και την εμπορική τους οντότητα. Δεν έχουμε 
έτοιμες απαντήσεις. Αντιθέτως, κάνουμε τις σωστές 
ερωτήσεις, ενθαρρύνουμε το διάλογο στις ευρύτερες 
επιχειρηματικές μας συζητήσεις και … σας ακούμε. 

Το μοντέλο δομής που ακολουθούμε επιτρέπει στους 
Partners και στα ανώτερα στελέχη μας να αφιερώνουν 
στους πελάτες περισσότερο χρόνο. Είμαστε προσιτοί 
και προσβάσιμοι, δίνουμε έναν προσωπικό τόνο στη 
συνεργασία μας και σας βοηθούμε να βρείτε τις λύσεις 
που απαντούν καλύτερα στα προβλήματά σας.

Μία διαφορετική πρόταση στην αγορά
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Μεγαλύτερη αφοσίωση των Partners σε πελάτες
(Αναλογία: Partner/πελάτες)

Ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη & πιο δυναμική εταιρία στην εγχώρια και παγκόσμια 
αγορά ορκωτών ελεγκτών λογιστών, αλλάζουμε διαρκώς και μεγαλώνουμε παράλληλα 
με τους πελάτες μας.

Αύξηση εσόδων από 2009 έως 2015*

The World’s Most Attractive Employers 2015

Η Grant Thornton αναδείχθηκε ένας 

από τους 50 “Πιο ελκυστικούς εργοδότες 

παγκοσμίως”, μέσω της έρευνας Universum 

Annual Student Survey.

Best Programme for Leadership Development 2015

Η Grant Thornton βραβεύτηκε για το 

“Καλύτερο πρόγραμμα ανάπτυξης ηγεσίας” 

από το Managing Partners’ Forum, τον 

επαγγελματικό φορέα που αναδεικνύει 

την αξία της ηγεσίας και την αριστεία στη 

διοίκηση.

Employer of the Year 2015

Η Grant Thornton αναδείχθηκε 

παγκοσμίως για δεύτερη συνεχή χρονιά 

“Employer of the Year” από το περιοδικό 

International Accounting Bulletin.

* Σημείωση: Εταιρική χρήση 1/7 -30/6 



 

Grant Thornton Greece is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered by the member firms. 
GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Grant Thornton, επικοινωνήστε με το marketing@gr.gt.com

Διαβάζουμε τις ανάγκες σας

Κλαδική εξειδίκευση & τεχνογνωσία

Operational Advisory Services

Transactional Advisory
Services

IT Business Consulting
Services

Forensic Advisory Services

Financial Services

Public Sector ServicesIn
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