
Θέλετε να ξεκλειδώσετε 
τις δυνατότητές σας για 
ανάπτυξη;
Γνωρίστε μας σήμερα.
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Η Grant Thornton παγκοσμίως

Η Grant Thornton αποτελείται από 
ένα δίκτυο εταιρειών παροχής 
ελεγκτικών, φορολογικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, με 
περισσότερα από 50.000 στελέχη 
σε πάνω από 140 χώρες. Στόχος 
μας είναι να βοηθήσουμε δυναμικές 
επιχειρήσεις να ξεκλειδώσουν τις 
δυνατότητές τους για ανάπτυξη.

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 ισχυρή μας παγκόσμια δομή και 
παρουσία, σε συνδυασμό με την εις 
βάθος κατανόηση τόσο της τοπικής 
αγοράς, όσο και των δυναμικών 
οικονομιών σε όλο τον κόσμο, μας 
αναδεικνύει ως αποτελεσματικό 
σύμβουλο υποστήριξης όλων των 
στρατηγικών σας σχεδίων, όπου 
κι αν επιλέξετε να κατευθύνετε τις 
επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

US 5 δισ.
(2017 κύκλος

εργασιών)

50.000
στελέχοι

700+
γραφεία

140+
χώρες

Ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα 
αποτελεί η εμπειρία που 
προσφέρουμε στον πελάτη

Ευρώπη

42 χώρες
14.436 στελέχη Ανατολή

10 χώρες
611 στελέχη

Μέση

Αφρική

23 χώρες
2.591 στελέχη

Αμερική

32 χώρες
16.731 στελέχη

Ειρηνικός

18 χώρες
14.214 στελέχη

Ασία &

CIS

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

Η Grant Thornton στην Ελλάδα

Μεγαλύτερη αφοσίωση των Partner
σε πελάτες (Αναλογία: Partner/πελάτες)

* Σημείωση: Εταιρική χρήση 1/7 - 30/06

Grant Thornton                       1:11
80%
NPS (Net Promoter Score)

Άλλες εταιρίες του κλάδου                         1:16
No1
NPS σε όλο το δίκτυο της Grant Thornton

Μία διαφορετική πρόταση στην αγορά: Τα σημεία διαφοροποίησής μας

* Δείκτης μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών ο οποίος υπολογίζει πόσο πιθανό
είναι οι πελάτες να συστήσουν την Grant Thornton σε άλλες εταιρείες/οργανισμούς.
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Κύκλος εργασιών* Ανθρώπινο δυναμικό

Ό,τι έχει αξία για εσάς, γίνεται 

για εμάς προτεραιότητα.

Ρεαλιστικές λύσεις που σας 

βοηθούν να αναπτυχθείτε.

Άμεση υποστήριξη και 

ευελιξία.

Ομάδες εργασίας με 

πελατοκεντρική προσέγγιση.

Υψηλός δείκτης NPS*
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Κλαδική εξειδίκευση & τεχνογνωσία

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

Διαβάζουμε τις ανάγκες σας
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Assurance Tax & OutsoursingAdvisory

Business Consulting Services

Financial Services

Transactional Advisory Services

IT Business Consulting Services

Forensic Advisory Services

Public Sector Services

Energy Sector Services


