Η επιχείρηση ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. που εδρεύει στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εντάχθηκε στη
δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» προϋπολογισµού 400 εκατ. Ευρώ. Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισµό τους,
την υιοθέτηση συστηµάτων τυποποίησης & πιστοποίησης, καθώς και σε branding και ψηφιακή προβολή.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της επένδυσης είναι 88.000,00 € εκ των οποίων η δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε
44.000,00 € και συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το επιχειρηµατικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηµατοδότηση και υλοποιείται, περιλαµβάνει επενδύσεις
στις παρακάτω κατηγορίες:
! Μηχανήµατα – Εξοπλισµός
Μέσω της συµµετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:
! βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
! αύξηση της κερδοφορίας της
! ενίσχυση της εξωστρέφειας
! επέκταση της αγοράς µε τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
! εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
! αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
! ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας
! δηµιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας
! Άλλο…………………………………………………………
Με τη συµβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς
και στην τοπική οικονοµία.

Η επιχείρηση ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε που εδρεύει στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εντάχθηκε στη
δράση «Ψηφιακό Βήµα» προϋπολογισµού 84 εκατ. Ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθµιση των πολύ
µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της επένδυσης είναι 50,000€ εκ των οποίων η δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε 25,000€
και συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Το επιχειρηµατικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηµατοδότηση και υλοποιείται, περιλαµβάνει επενδύσεις
στις παρακάτω κατηγορίες:
! Προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού ΤΠΕ
! Προµήθεια εξειδικευµένου λογισµικού, εφαρµογών γραφείου, ανάπτυξη ιστοσελίδας, υπηρεσίες e-shop κ.α.
! Άλλες Ψηφιακές Υπηρεσίες (ψηφιακή διαφήµιση, πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, καταχώρηση και
µεταφορά δεδοµένων κ.α.)
! Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων
Μέσω της συµµετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:
! βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
! αύξηση της κερδοφορίας της
! ενίσχυση της εξωστρέφειας
! ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας
! δηµιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας
! Άλλο…………………………………………………………
Με τη συµβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς
και στην τοπική οικονοµία.

