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Η ευελιξία που προσφέρουν οι υπηρεσίες Outsourcing
Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, βασικός στόχος κάθε εταιρείας είναι να επιτυγχάνει τον
βέλτιστο τρόπο λειτουργίας της, περιορίζοντας παράλληλα το κόστος. Με αυτόν τον τρόπο, δύναται
η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του οργανισμού, καθώς και η ορθότερη οικονομική διαχείριση.
Τα πλεονεκτήματα που παρέχει η ανάθεση των υποστηρικτικών και περιφερειακών λειτουργιών σε
ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες είναι τα εξής:

Προτεραιοποίηση των
ενεργειών

Αυξημένη ευελιξία &
προσαρμοστικότητα

Η μεταφορά λειτουργιών επιτρέπει να εστιάσετε
σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία για την
επιχείρησή σας και να αξιοποιήσετε τον χρόνο
που σήμερα δαπανάται σε μη παραγωγικές
λειτουργίες. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και των
προσωπικών δεδομένων.

Δίνεται η δυνατότητα αυξομείωσης του όγκου
των υπηρεσιών σε περίπτωση αναδιάρθρωσης
των εργασιών της εταιρείας. Παράλληλα,
δύναται η άμεση προσαρμογή του ανθρώπινου
δυναμικού ανάλογα με τις ανάγκες της
εταιρείας με διατήρηση της ποιότητας των
υπηρεσιών.

Οικονομικά πλεονεκτήματα

Μείωση κινδύνου

Επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση κόστους σε
ανθρώπινο δυναμικό καθώς και η αξιοποίηση
σύγχρονης τεχνολογίας, χωρίς η εταιρεία να
δαπανήσει χρήματα για αγορά εξοπλισμού.
Απολαμβάνοντας ένα σταθερό μηνιαίο κόστος,
η επιχείρηση καλύπτει πολλά και απρόβλεπτα
σημαντικά κονδύλια όπως κόστος επιλογής
και εκπαίδευσης προσωπικού, κόστος
αποζημιώσεων κ.α.

Οι σύμβουλοι της Grant Thornton κατέχουν πλήρη
γνώση, παρέχοντάς σας όλες τις πληροφορίες για
τις τελευταίες κανονιστικές αλλαγές. Διαθέτοντας
περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, και
έχοντας σημειώσει αύξηση κύκλου εργασιών
της τάξεως του 97% τα τελευταία 5 χρόνια, τα
στελέχη των υπηρεσιών Outsourcing διαθέτουν
την κατάλληλη εξειδίκευση, ώστε να σας
βοηθήσουν να αποφύγετε δυνητικούς κινδύνους.

Εξειδικευμένο προσωπικό

Γνώση της αγοράς

Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι επαγγελματίες
σας παρέχουν όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες που θα σας οδηγήσουν στις
σωστές αποφάσεις. Περισσότερα από
80 στελέχη βρίσκονται στη διάθεσή σας,
ώστε να σας προσφέρουν στην ευελιξία που
χρειάζεστε.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες κατέχουν σαφή γνώση
των τάσεων και της δυναμικής της αγοράς,
γεγονός που σας βοηθά να αξιοποιείτε άμεσα
τις ευκαιρίες που προκύπτουν. Περισσότερες
από 100 επιχειρήσεις έχουν αναθέσει τις
υποστηρικτές και περιφερειακές λειτουργίες τους
στο τμήμα Οutsourcing της Grant Thornton.
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B. Υπηρεσίες Payroll & HR
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Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε
Η Grant Thornton ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες στο τρόπο παροχής υπηρεσιών
αυξάνει την αποτελεσματικότητα, βελτιώνει τη ποιότητα και συγχρόνως μειώνει το
κόστος προφέροντας αυξημένη αξία στις υπηρεσίες Business Process Outsourcing. Η
αξιοποίηση και η χρήση ψηφιακών εργαλείων δίνουν τη δυνατότητα διαδραστικής
επικοινωνίας με τον πελάτη και του παρέχουν άμεση πληροφόρηση προς αξιοποίηση.

GT Document & Information Management Business Platform

GT Digital Office Solution

CEO Reports - View Dashboard & Data

- Προβολή Πωλήσεων ανα
Μήνα, Έτος κτλ.
- Net Margin για
καθορισμένες Περιόδους,
- Κεφάλαιο κίνησης και λοιπά KPIs
για την μέτρηση Επιδόσεων

Ξεχωρίζουμε στο σήμερα. Καθορίζουμε το αύριο.
Η Grant Thornton αποτελεί έναν παγκόσμιο
οργανισμό παροχής ελεγκτικών, φορολογικών
και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με
περισσότερα από 62.000 στελέχη σε πάνω
από 140 χώρες. Στόχος μας διεθνώς είναι
να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης
και να βοηθήσουμε δυναμικές επιχειρήσεις
να εξελιχθούν, όπου κι αν αυτές
δραστηριοποιούνται. Η Grant Thornton στην
Ελλάδα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους
παρόχους ελεγκτικών, φορολογικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Με παρουσία
σε 4 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο
Κρήτης και Ιωάννινα) και περισσότερα από
850 εξειδικευμένα στελέχη, διαθέτουμε γνώση,
εξειδίκευση και εμπειρία, διασφαλίζοντας
μία ουσιαστική σχέση συνεργασίας με
τους πελάτες μας, παρέχοντας τους μια
προσωποποιημένη εμπειρία.
Βασικοί πυλώνες της προσέγγισής μας, μέσα
στο ιδιαίτερο και συνεχώς μεταβαλλόμενο
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι
πελάτες μας, είναι το αυθεντικό ενδιαφέρον,

η κατανόηση των ξεχωριστών προκλήσεων
που αντιμετωπίζουν και η αφοσίωση στις
φιλοδοξίες και στη στρατηγική τόσο της
βιωσιμότητας όσο και της ανάπτυξής τους.
Με την προσέγγισή μας, συνθέτουμε τις
κατάλληλες ομάδες στελεχών, προκειμένου
να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών
και λύσεων, που ως στόχο έχουν να εντοπίσουν
αλλά και να αξιοποιήσουν όλες εκείνες τις
ευκαιρίες που θα οδηγήσουν στην περαιτέρω
εξέλιξη των πελατών μας.
Ως αποτέλεσμα, οι πελάτες μάς επιβραβεύουν
επιδεικνύοντας υψηλό επίπεδο ικανοποίησης
και αφοσίωσης, με το NPS (Net Promoter Score)
να αγγίζει το 79%, ένα τα υψηλότερα ανάμεσα
στις 140 χώρες που δραστηριοποιούνται οι
εταιρείες-μέλη του δικτύου της Grant Thornton.
Παράλληλα, η δέσμευσή μας να παρέχουμε
την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους πελάτες
μας, έχει συμβάλλει σημαντικά στο να
θεωρούμαστε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη
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