


Πλήρης Γνώση της 
Πραγματικότητας

Βραχυπρόθεσμος  
Σχεδιασμός

Μακροπρόθεσμος 
Σχεδιασμός

Πραγματικά Δεδομένα Πραγματικά Δεδομένα / Προβλέψεις Προβλέψεις

Οικονομικές Εκθέσεις,
Αναλύσεις Δεικτών, Αξιολόγηση

Actual data Reporting System Annual Budgeting Systems Business Strategic Planning 
Systems

Προϋπολογισμός Επιχειρηματικός Στρατηγικός 
Σχεδιασμός - (3-10 έτη)

Η πρόταση της ProVisions στην αγορά με στόχο την υγιή επιχειρηματικότητα

Αξιολόγηση  Οργάνωσης & Ανθρώπινου  Δυναμικού

(ADRS) (ABS) (BSPS)



Η Εταιρεία

Οι ιδρυτές & εταίροι 

Κώστας Ξένος, Οικονομολόγος, (General Manager)

Παναγιώτης Παναγόπουλος, Οικονομολόγος, (Senior Account Manager) και 

Κώστας Αγγελάκης, Μηχανικός Παραγωγής, (Business Senior Analyst)

καθώς και οι συνεργάτες τους, είναι πλήρως καταρτισμένοι και με εμπειρία πολλών ετών στις 

χρηματο-οικονομικές υπηρεσίες, στην ανάλυση συστημάτων, στις αξιολογήσεις και σε όλα τα 

συστήματα γύρω απο αυτές.

Με γνώμονα την αξιοπιστία μας, την συνέπεια μας και την αφοσίωση στην εξυπηρέτηση του 

συνεργάτη μας, η ProVisions αποτελεί μία απο τις καλύτερες προτάσεις στην αγορά των 

χρηματο-οικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, και όχι μόνο.



Υπηρεσίες

• Οικονομικές εκθέσεις, αναλύσεις & Δείκτες  

• Συστήματα Ετήσιων Προϋπολογισμών

• Επιχειρηματικός σχεδιασμός (1+10 έτη)

• Ανάλυση Ανθρώπινου δυναμικού, Αξιολόγηση

• Υπηρεσίες για Startups (έναρξη, Business Plan, κ.α.)

• Αξιολόγηση Έργων, Εταιρειών και Οργανισμών

• Συστήματα Διοίκησης & Διαδικασίες

• Λογιστικές, Φοροτεχνικές υπηρεσίες, Επίβλεψη λογιστηρίων

• Επιμόρφωση & Εκπαίδευση



Συστήματα

• Business Monitor (A.D.R.S.)

• Πλήρες σύστημα Διοικητικών & Οικονομικών εκθέσεων, Αναλύσεων, Δεικτών & 

Αξιολογήσεων απο πραγματικά δεδομένα.

• Past Performance Evaluation Systems (P.P.E.S.)

• Ανάλυση Αποτελεσμάτων, Δεικτων, Αξιολογήσεων με ιστορικά στοιχεία έως και 15 ετών

• Human Resources Application  (H.R.A.)

• Εφαρμογή ανάλυσης Κόστους & Παροχών και αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού

• Συστήματα Ετήσιων Προϋπολογισμών (A.B.S.)

• Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορίες, & Εταιρείες Παραγωγής και διανομής

• Επιχειρηματικός σχεδιασμός (1+10 έτη)  (B.S.P.S.)

• Η απόλυτη εφαρμογή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού με Προβλέψεις Αποτελεσμάτων, 

Ισολογισμών & Ταμιακών Ροών από το 1ο έως και το 10ο έτος λειτουργίας.

• Διοικητικά εργαλεία

• Υπολογιστικά εργαλεία Κόστους, Τιμών (Costing, Pricing)

• Υπολογιστικά εργαλεία Αγορών (Product Planning)



Μεθοδολογία

• Διάγνωση κατάστασης 

• Οργάνωση Δεδομένων

• Αποτύπωση της κατάστασης

• Αξιολόγηση της κατάστασης

• Σχεδιασμός των δραστηριοτήτων

• Εκτέλεση Σχεδίου

• Αξιολόγηση πεπραγμένων

Η καθιέρωση μιας συνεργασίας που θα συνδυάζει

• Την ανθρώπινη γνώση και

• Την χρήση έξυπνων συστημάτων

για να παράγει όλες τις γνώσεις για 

• το παρελθόν, 

• το παρόν και 

• το μέλλον του οργανισμού.



• Η πλήρης γνώση της οικονομικής σας κατάστασης.

• Η χρήση διοικητικών εργαλείων 

• Η δυνατότητα ελέγχου και αξιολόγησης του οργανισμού σας.

• Η αποκάλυψη ευκαιριών και απειλών.

• Η βέλτιστη εξέλιξη και πορεία σας.

• Η εκπαίδευση του οργανισμού σας στην κουλτούρα
της γνώσης και του προγραμματισμού.

Τα ωφέλη της  συνεργασίας μας



Το Όραμα

Το Όραμα μας είναι να γίνουμε το μοντέλο 

πρότυπης συνεργασίας, για την υγιή 

επιχειρηματικότητα, σε ολόκληρη τη δημόσια και 

ιδιωτική κοινότητα, όσον αφορά τη διάγνωση, τον 

σχεδιασμό, την πληροφόρηση, και την 

παρακολούθηση του κάθε οργανισμού από την πρώτη 

«μέρα» της συνεργασίας μας και  κάθε «μέρα» μετά 

από αυτήν, στην Ελλάδα, και όχι μόνο.



ProVisions PC 

1. Αγίου Ιωάννου 6, Χαλάνδρι, Αθήνα    +30-216-809-5495
2. Ηλία Μηνιάτη 20, 26225 Πάτρα          +30-2610-220-052

info@pro-visions.eu
http://www.pro-visions.eu

http://www.pro-visions.eu/

