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Αναπτύσσουµε Στρατηγικές

Στηρίζουµε Οράµατα!



Την ανάπτυξη και την εδραίωση μιας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ 
μέσω της δημιουργίας επιχειρησιακών πρακτικών διακυβέρνησης που 
θα εμπεριέχουν την οικονομία ως μοχλό βελτίωσης και ανάπτυξης, σε 
βιοτικό, γνωσιακό και πνευματικό επίπεδο για κάθε άνθρωπο και κάθε 
επιχείρηση που διαθέτει αρχές, αξίες και αυτογνωσία.

Ιωάννης Γ. Λώλης, 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Δηµιουργήσαµε τη SIGMA
 γιατί έχουµε ένα Όραµα.
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About us

Η SIGMA Strategy Consultants ειδικεύεται στη Στρατηγική Ανάπτυξη, Ανέλιξη και 

Εξέλιξη των επιχειρησιακών οντοτήτων, αλλά και των ανθρώπων που συνεργάζεται 

εσωτερικά και εξωτερικά. 

Δίπλα στις επιχειρήσεις, υλοποιούµε επιχειρησιακά έργα, από το Φορολογικό Πλάνο 

µέχρι τη Στρατηγική Ανάπτυξης σε νέες αγορές. 

Σε τοµείς όπως το tax coaching, η οργανωτική δοµή ενός οργανισµού, η προώθηση 

της ίδιας της επιχείρησης ή των προϊόντων - υπηρεσιών της, η ταυτότητα και κατ’ 

επέκταση η κουλτούρα της, δηµιουργούµε έργα αλλά κατά κύριο λόγο παρα-

κολουθούµε και υποστηρίζουµε την υλοποίηση και την εξέλιξή τους.

Σε δοµικούς χώρους αποθηκών, πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης και 

επεξεργασίας δεδοµένων, αναπτύσσουµε τις υφιστάµενες δοµές για βελτιστοποίηση 

των αποτελεσµάτων σε οικονοµικό αλλά και γενικότερα σε επιχειρησιακό πλαίσιο.

SIGMa



Με υψηλές προδιαγραφές επιστηµονικής κατά-

ρτισης και εξειδίκευσης στα αντικείµενα εργασίας, 

µε οµάδες έργου άρτια συντονισµένες και µε 

σεβασµό πρωτίστως στη σχέση µε το συνεργάτη, 

στηρίζουµε αναδιοργανώσεις επιχει-ρήσεων, 

startup προσπάθειες και εµπορικές προεκτάσεις σε 

επίπεδο franchise.

Η SIGMA είναι δίπλα στις επιχειρήσεις που 

οραµατίζονται να βελτιστοποιήσουν τις οντότητές 

τους, να επικρατήσουν σε παραγωγικές - 

ανταγωνιστικές αγορές και να µεγιστοποιήσουν την 

αξία των παρεχόµενων υπηρεσιών αλλά και των 

ανθρώπων που τις πλαισιώνουν. Δίπλα σε οργα-

νισµούς που θέλουν να διαδραµατίσουν ρόλο σε 

τοπικούς, αλλά και ευρύτερους κοινωνικούς 

ιστούς.

Η εταιρεία µας έχει την έδρα της στα Ιωάννινα και 

δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσµα

υπηρεσιών. Η αγορά και οι υπηρεσίες της SIGMA 

εφαρµόζονται σε όλους τους επιχειρησιακούς 

τοµείς και τις γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας, 

όπως και σε χώρες του εξωτερικού. Συνεργάζεται 

µε φυσικά πρόσωπα, πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες 

και µεγάλες οντότητες.
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Η ανάπτυξη και η εδραίωση µιας 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ µέσω της 
δηµιουργίας επιχειρησιακών 
πρακτικών διακυβέρνησης που 
θα εµπεριέχουν την οικονοµία 
ως µοχλό βελτίωσης και 
ανάπτυξης, σε βιοτικό, γνωσιακό 
και πνευµατικό επίπεδο για κάθε 
άνθρωπο και κάθε επιχείρηση 
που διαθέτει αρχές, αξίες και 
αυτογνωσία.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
Να υποστηρίζουµε τις 
επιχειρήσεις στη 
συνδιαµόρφωση περιβάλλοντος  
που θα παράγει προσωπική και 
συλλογική «ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ».

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Aκεραιότητα

Καινοτοµία

Συνεργασία

Αποτελεσµατικότητα

Εµπιστοσύνη

Σεβασµός στον άνθρωπο

OI AΞΙΕΣ ΜΑΣ



Structure



Team

Μεταβολές πλήθους ποιότητας ανθρώπινου δυναµικού
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Πτυχίο 3βάθµιας
εκπαίδευσης

Λοιπά

Η  SIGMA Strategy Consultants επενδύει στην 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της.

Διαθέτει στελέχη που διακρίνονται για το υψηλό 

επίπεδο εµπειρίας, γνώσης και εξειδίκευσης, το άριστο 

ακαδηµαϊκό υπόβαθρο και τον επαγγελµατισµό τους.

Παράλληλα, η εταιρεία προάγει αξίες που δηµιουργούν 

σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, όπως η 

οµαδικότητα, η δηµιουργικότητα και η προσήλωση στα

αποτελέσµατα. 

Το ανθρώπινο δυναµικό της  SIGMA Strategy 

Consultants µοιράζεται το όραµα της εταιρείας και 

υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων της, µέσα σε ένα 

περιβάλλον αµοιβαίας εµπιστοσύνης, σεβασµού και 

αυξηµένης κοινωνικής ευθύνης.
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Η SIGMA Strategy Consultants δραστηριοποιείται 

σε ολόκληρη τη χώρα, µε ισχυρότερη παρουσία στη 

Βορειοδυτική Ελλάδα , όπου εδρεύει το µεγαλύτερο 

µέρος των επιχειρήσεων, µε τις οποίες συνε-

ργαζόµαστε και παρέχουµε τις υπηρεσίες µας.

Η εταιρεία µας έχει αναπτύξει σηµαντικές συνε-

ργασίες και συνέργειες µε εταιρείες που εδρεύουν 

στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, έτσι ώστε να 

µπορούµε από κοινού να παρέχουµε τις υπηρεσίες

µας στις επιχειρήσεις των περιοχών αυτών.

Presence
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Ανθρώπινο
Δυναµικό

Xαρτοφυλάκιο

Επιχειρήσεις

Strategy Consultants

SIGMa

3000 άτοµα 
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναµικού Συνεργαζόµενων Εταιρειών

€250 εκατ. 
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ετησίως  (Assets under Management)

Επιχειρήσεις >50 ατόμων
20% των Συνεργαζόμενων Εταιρειών διαθέτει προσωπικό άνω των 50 ατόμων

 Portfolio



Business Sectors
Η εταιρεία µας δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων - κλάδων της 

επιχειρηµατικότητας και της οικονοµίας.

Συνεργάζεται µε επιχειρήσεις κάθε οικονοµικής οντότητας και 

δυναµικότητας, και µπορεί να υποστηρίξει όλους τους επιχειρησιακούς 

τοµείς της αγοράς.

Στηριζόµενη στην κουλτούρα της και στις υψηλές προδιαγραφές 

επιστηµονικής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού της, προσεγγίζει 

κάθε οργανισµό - επιχείρηση µε µοναδικό τρόπο ανεξάρτητα από τον 

τοµέα δραστηριοποίησης και το εύρος της.

Τεχνολογίας 
Πληροφορικής

 Κατασκευών

Ναυτιλίας

PRODUCTS
& 

SERVICES

Ενέργειας
Ύδρευσης

Ξενοδοχείων
 Εστίασης

Τουρισµού 

ΕµπορίουΠαραγωγής
Μεταποίησης

Μεταφορών
 Logistics

Υγείας

Εκπαίδευσης

Ασφαλειών
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Services

Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση

Διοίκηση Λειτουργιών

Σχεδιασµός και Ενεργοποίηση
Οργανωτικής Δοµής

Χάραξη και Υλοποίηση
Στρατηγικής Επιχειρήσεων

Διοίκηση Πωλήσεων και Marketing

Διαχείριση Επενδυτικών Υπηρεσιών

Έρευνα και Ανάπτυξη

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 Διοίκηση Έργου

Διοίκηση Ποιότητας



SIGMa

«Ας γίνουµε

η αλλαγή

που θέλουµε

να δούµε»

BUSINESS
ACADEMY



Στη SIGMA, πιστεύουµε ότι η Γνώση και η Εµπειρία, δύο επίκτητα χαρακτηριστικά, 

αποτελούν την καθηµερινή προσπάθεια και το µέσο όλων των ανθρώπων έτσι 

ώστε να ανταποκριθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προκλήσεις. Στον 

επιχειρηµατικό τοµέα, οι προκλήσεις αυτές είναι πιο έντονες και µε µεγαλύτερες 

οικονοµικές, κοινωνικές και συναισθηµατικές επιπτώσεις.

Μέσα από τη συνεχή προσπάθειά µας να είµαστε οι καλύτεροι στον τοµέα µας, 

έχουµε προσελκύσει υψηλού επιπέδου συνεργάτες, µε τους οποίους 

µοιραζόµαστε το κοινό Όραµά µας για κοινωνική και επιχειρηµατική εξέλιξη.

Μέρος του Οράµατός µας είναι και η δηµιουργία της Ακαδηµίας, της 

Επιχειρηµατικής – Επιχειρησιακής Ακαδηµίας (SIGMA BUSINESS ACADEMY).

SIGMa BUSINESS ACADEMY



Facilities

Η SIGMA Strategy Consultants εδρεύει σε νέες εγκαταστάσεις 

στο 3ο χιλ. της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Αθηνών (περιοχή 

Γιαννιώτικο Σαλόνι).

Οι συνολικές εγκαταστάσεις της SIGMA ανέρχονται σε 500 τµ., 

σε ένα αυτόνοµο διώροφο κτίριο.

Η διαρρύθµιση των χώρων αντικατοπτρίζει τη γενικότερη 

φιλοσοφία της εταιρείας µας. Το άρτια καταρτισµένο και 

εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό µας και η συνεχής 

ανάπτυξη της εταιρείας µας, υποστηρίζονται από ένα άνετο και 

πλήρως εξοπλισµένο περιβάλλον εργασίας.

Στο ισόγειο του κτιρίου υπάρχουν δύο ειδικά διαµορφωµένες 

αίθουσες, για τη διοργάνωση εξειδικευµένων σεµιναρίων 

διοίκησης επιχειρήσεων και επαγγελµατικών συναντήσεων.



 26510 83180, 83181
 26510 83182

info@sigma-consultants.eu

www.sigma-consultants.eu

www.sigma-consultants.eu

Λεωφόρος Ηπειρωτών Ευεργετών 3,
45221 Ιωάννινα
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