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Δελτίο Τύπου
Η Deloitte ανακοινώνει την κατάταξη 2015 Technology Fast 500TM στις
περιοχές Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (ΕΜΕΑ)
Για πρώτη φορά μια ελληνική εταιρία λογισμικού η Aqurance βρίσκεται στην
κατάταξη
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2016 – Για πρώτη φορά, μια ελληνική εταιρία λογισμικού (software), η
Aqurance βρίσκεται ανάμεσα στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες των περιοχών ΕΜΕΑ
της λίστας που καταρτίσθηκε από την ομάδα της Deloitte Global Technology, Media &
Telecommunications (TMT). Συνολικά οι περιοχές ΕΜΕΑ εμφάνισαν 1.012% μέσο όρο
ανάπτυξης στα έσοδα με εταιρίες από περισσότερες από 20 χώρες να εντάσσονται στην
κατάταξη. Την κορυφή της κατάταξης της Deloitte 2015 Technology Fast 500TM για τις
περιοχές Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (ΕΜΕΑ) κατέκτησε ο ολλανδικός διαδικτυακός
οίκος δημοπρασιών Catawiki.
«Η κατάκτηση μιας θέσης στην κατάταξη EMEA Fast 500 είναι πάντα ένα εντυπωσιακό επίτευγμα
αλλά τα ποσοστά ανάπτυξης φέτος είναι αξιοθαύμαστα. Προκειμένου να υπάρχει ακολουθία στα
προγράμματα στις περιοχές ΕΜΕΑ, Αμερικής και Ασίας Ειρηνικού, η ανάπτυξη τώρα μετράται για
4 και όχι για 5 χρόνια γεγονός που οδηγεί σε πτώση στο μέσο όρο ανάπτυξης από 1.711% το 2014
σε 1.012% το 2015» δήλωσε ο David Cobb, Deloitte UK partner και υπεύθυνος για το
πρόγραμμα Deloitte Technology Fast 500TM.«Παρά τη σύντομη περίοδο ωστόσο, θα ήθελα να
συγχαρώ τη νικήτρια εταιρία Catawiki η οποία κατάφερε να επιτύχει ένα αξιοσημείωτο ποσοστό
ανάπτυξης ύψους 45.080%. Τα αποτελέσματα αυτά επισημαίνουν τη δύναμη και την
αποφασιστικότητα του κλάδου της Τεχνολογίας σε όλη την περιοχή με μια ξεκάθαρη διάκριση των
επιχειρηματικών ηγετών του μέλλοντος».
Για πρώτη φορά στην κατάταξη Deloitte 2015 Technology Fast 500TM για τις περιοχές Ευρώπη,
Μέση Ανατολή και Αφρική και συγκεκριμένα στη 291η θέση με ποσοστό ανάπτυξης 352%
βρέθηκε μια ελληνική εταιρία software η Aqurance. Η Aqurance με έτος ίδρυσης το 2011 και
γραφεία σε Αθήνα, Λονδίνο και Κωνσταντινούπολη είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία
παροχής υπηρεσιών στον κλάδο επιστημών υγείας στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Aqurance
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες εγκαθιστώντας τεχνολογικές πλατφόρμες υψηλής ποιότητας
για την ενίσχυση ψηφιακών λύσεων στις πωλήσεις στον κλάδο επιστημών υγείας.
Το πρόγραμμα Deloitte Technology Fast 500TM κατατάσσει τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες
τεχνολογικές εταιρίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε ετήσια βάση εδώ και 5 χρόνια.
Φέτος, η ανάπτυξη των εσόδων κάθε εταιρίας υπολογίζεται για τα προηγούμενα 4 χρόνια και
όχι για τα προηγούμενα 5 χρόνια. Συνδυάζοντας τεχνολογική καινοτομία, επιχειρηματικότητα
και ταχεία ανάπτυξη, οι εταιρίες που διακρίνονται στο πρόγραμμα Technology Fast 500 –
μεγάλες, μικρές, δημόσιες και ιδιωτικές- καλύπτουν διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους
και ηγούνται στους τομείς λογισμικού (software), υλικών ηλεκτρονικών υπολογιστών
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(hardware), επικοινωνιών, μέσων, επιστημών υγείας και καθαρής τεχνολογίας. Οι εταιρίες αυτές
μεταλλάσσουν τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις σήμερα.
Ο κ. Διονύσης Νικολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Aqurance δήλωσε «Η Aqurance
σημειώνει έναν εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης και μια δυναμική αύξηση πελατολογίου. Η θέση
στο Deloitte Technology Fast 500 EMEA είναι μια μεγάλη επιτυχία για εμάς. Ως νεοφυής
επιχείρηση είμαστε περισσότερο από ενθουσιασμένοι που αναγνωρίζεται η προσπάθειά μας στους
δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Η προσπάθεια αυτή είναι ο λόγος για τον οποίο οι πελάτες
προτιμούν τις υπηρεσίες μας και επιλέγουν την Aqurance ως έμπιστο συνεργάτη τους».
Οι κορυφαίες 10 εταιρίες
Οι κορυφαίες 10 εταιρίες για το 2015
Εταιρία

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Χώρα

Ανάπτυξη
εσόδων
τετραετίας

Τομέας

Catawiki
www.catawiki.nl
iZettle AB
www.izettle.com
Zerto
www.zerto.com
WorldRemit, Ltd.
www.worldremit.com
Taboola
www.taboola.com
Skyscape Cloud Services Ltd
www.skyscapecloud.com
Secret Escapes
www.secretescapes.com
Clean Marine As
www.cleanmarine.no

Ολλανδία

45.080 %

Μέσα

Σουηδία

30.114 %

Software

Ισραήλ

24.088 %

Software

Ην. Βασίλειο

20.385 %

Software

Ισραήλ

13.797 %

Μέσα

Ην. Βασίλειο

13.391 %

Επικοινωνίες

Ην. Βασίλειο

7.818 %

Μέσα

Νορβηγία

7.260 %

Καθαρή τεχνολογία

Grove Solutions Ltd
www.groveis.com
Etrinell As
www.etrinell.no

Ην. Βασίλειο

6.649 %

Επικοινωνίες

Νορβηγία

6.033 %

Software
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Τάσεις ανά περιοχή
Η Γαλλία πάλι επικράτησε ως η χώρα με τις περισσότερες εταιρίες στην κατάταξη των 500 για
5η συνεχή χρονιά και οι υπόλοιπες χώρες της κορυφαίας 5άδας είναι όπως και το 2014 το Ην.
Βασίλειο, η Νορβηγία, η Ολλανδία και η Σουηδία. Δυο εταιρίες από το Ισραήλ βρίσκονται
ανάμεσα στις 5 κορυφαίες εταιρίες και τέσσερις εταιρίες από το Ην. Βασίλειο εντάσσονται στις
10 κορυφαίες εταιρίες της κατάταξης.

Οι 10 πιο εκπροσωπούμενες χώρες # των
νικητήριων
συμμετοχών του
2015

# των
νικητήριων
συμμετοχών του
2014

# των
νικητήριων
συμμετοχών του
2013

1

Γαλλία

87

86

86

2

Ην. Βασίλειο

72

67

71

3

Νορβηγία

50

42

41

4

Ολλανδία

49

42

52

5

Σουηδία

37

45

50

6

Ισραήλ

28

22

20

7

Γερμανία

26

32

28

8

Τουρκία

20

36

30

9

Φινλανδία

17

24

27

10

Βέλγιο

15

18

12

10

Ιρλανδία

15

8

11

Οι τάσεις ανά τομέα
Ο τομέας software εκπροσωπήθηκε περισσότερο από όλους τους τομείς καλύπτοντας το 52%
των συνολικών κατατάξεων στο φετινό Fast 500, ενώ δεύτερος πιο εκπροσωπούμενος τομέας
είναι τα μέσα με 18% παρουσία στην κατάταξη. Ακολουθούν οι επικοινωνίες (10%), το
hardware (10%), οι επιστήμες υγείας (6%) και η καθαρή τεχνολογία (4%).
Οι νικητές ανά τομέα είναι:
Νικητές ανά τομέα για το 2015

Συνολική
κατάταξη

Χώρα

Εταιρία

Ανάπτυξη εσόδων
4ετίας

Τομέας

1
2
6
8
14
96

Ολλανδία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο
Νορβηγία
Ολλανδία
Γαλλία

Catawiki
iZettle AB
Skyscape Cloud Services Ltd
Clean Marine As
Avanca International
Bluelinea

45.080 %
30.114 %
13.391 %
7.260 %
5.045 %
903 %

Μέσα
Software
Επικοινωνίας
Καθαρή τεχνολογία
Hardware
Επιστήμες υγείας
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Σχετικά με τη Deloitte στην Ελλάδα

Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής
Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι
νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Η DTTL (επίσης αναφερόμενη ως «Deloitte
Global») δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή περιγραφή της νομικής δομής της DTTL και των
εταιριών-μελών της.
Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες σε πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. Με ένα
παγκοσμίως διασυνδεμένο δίκτυο εταιριών μελών σε περισσότερες από 150 χώρες και
περιοχές, η Deloitte προσφέρει παγκόσμιας κλάσης δυνατότητες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, παρέχοντας την πληροφόρηση που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν στις πιο
πολύπλοκες προκλήσεις. Οι περισσότεροι από 200.000 επαγγελματίες της Deloitte δεσμεύονται
να γίνουν πρότυπα αριστείας.
Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές
(audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης
Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές
(consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.»
λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περισσότερα από 550 άτομα προσωπικό και
γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους
κυρίαρχους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας, του
βιομηχανικού κλάδου, της τεχνολογίας, των μέσων και των τηλεπικοινωνιών, της ακίνητης
περιουσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι
περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού,
βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr
Πληροφορίες για θέματα ΜΜΕ:
Αθηνά Γκούζια, Communications Coordinator, Deloitte
Tηλ: 210-6781132, email: agkouzia@deloitte.gr
Σχετικά με την Aqurance
Η Aqurance είναι μια εταιρία παροχής συμβουλευτικών και τεχνολογικών υπηρεσιών για την
παγκόσμια φαρμακευτική βιομηχανία με γραφεία σε Αθήνα, Λονδίνο και Κωνσταντινούπολη.
Νεοφυής, με εξαιρετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, διαχειρίζεται εργαλεία υψηλής τεχνολογίας
μέσα από στρατηγικές συμμαχίες με παγκόσμιους ομίλους λογισμικών, παρέχοντας digital
υπηρεσίες για την ενίσχυση των πωλήσεων των φαρμακευτικών εταιριών. Δημιουργήθηκε από
μια ομάδα ήδη έμπειρων στελεχών με προϋπηρεσία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών στην
φαρμακευτική αγορά. Με όραμα την επιτυχία και αποτελεσματική υποστήριξη του πελάτη, η
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Aqurance εξειδικεύεται σε CRM, CLM, έρευνα αγοράς και Analytics. Ιδρύθηκε στο τέλος του
2011 σημειώνοντας ραγδαία ανάπτυξη, ενώ παράλληλα έχει διακριθεί σε διεθνούς φήμης
βραβεία και θεσμούς.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφτείτε τον σύνδεσμο:
http://www.aqurance.com/

