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Η IDC MarketScape ονομάζει την EY ηγέτη στις συμβουλευτικές 

υπηρεσίες ψηφιακής στρατηγικής 

Η EY αναγνωρίστηκε ως παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 

θέματα ψηφιακής στρατηγικής, στα πλαίσια της έκθεσης IDC MarketScape1. 

Το μοντέλο της έκθεσης IDC MarketSpace βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 

αξιολόγησης, εξετάζοντας τις παγκόσμιες δυνατότητες και τις επιχειρησιακές στρατηγικές έντεκα 

διακεκριμένων παρόχων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τεχνολογικά ζητήματα, εστιάζοντας, 

τόσο στη βραχυπρόθεσμη, όσο και στη μακροπρόθεσμη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

ψηφιακής στρατηγικής στους πελάτες.  

Σύμφωνα με την έκθεση, «η EY συγκεντρώνει υψηλή βαθμολογία από τους πελάτες σε τομείς 

όπως η ποιότητα των ειδικευμένων σε θέματα ψηφιακής στρατηγικής επαγγελματιών της, την 

υποστήριξη της αλλαγής σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, την παροχή καινοτόμων λύσεων 

προστιθέμενης αξίας, την κατανόηση των μοναδικών αναγκών των πελατών και την ενθάρρυνση 

των πελατών να υιοθετήσουν νέες προσεγγίσεις και λύσεις. Οι πελάτες ξεχώρισαν επίσης την 

ΕΥ για τις εξειδικευμένες δυνατότητές της σε επιμέρους λειτουργίες και κλάδους, τη μεταφορά 

γνώσεων και δεξιοτήτων στους πελάτες, αλλά και την προθυμία των πελατών να τη συστήσουν 

σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία». 

Η έκθεση εξετάζει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής στρατηγικής, τόσο ως προς την 

«αναπτυξιακή ατζέντα» της επιχείρησης (την ανάγκη για αύξηση της αποδοτικότητας και της 

κερδοφορίας, με παράλληλη μείωση του κόστους), όσο και την «κοστολογική ατζέντα» (την 

ανάγκη αύξησης των εσόδων, ενίσχυσης των ταμειακών ροών και οικοδόμησης της εικόνας της 

επιχείρησης). Οι δυο αυτές κατηγορίες στόχων είναι, επί του παρόντος, εξίσου σημαντικές, 

σύμφωνα με την έκθεση της IDC 2019 Worldwide Global Buyer Perception of Digital Strategy 

Consulting Services Providers Survey. 

http://idcdocserv.com/US43700818e_EY
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Σχετικά με την ΕΥ 

ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Χρηματοοικονομικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
 
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά 
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό 
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και 
για τις κοινωνίες μας.  
 
Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από 
τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία 
συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα 
βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για 
περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.  

 
 

-τέλος- 

Σχολιάζοντας την βράβευση, ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Συνέταιρος και επικεφαλής 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, δήλωσε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι 

σήμερα μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις σε όποιο τομέα και αν 

δραστηριοποιούνται. Ο τρόπος προσέγγισης της ψηφιακής στρατηγικής συνεχίζει να ωριμάζει, 

ως εκ’ τούτου και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τη ψηφιακή στρατηγική κινούνται 

από την αρχική εστίαση τους στη δημιουργία δυνατοτήτων πειραματισμού, στην οικοδόμηση 

δομών και κουλτούρας που να ενθαρρύνουν την καινοτομία σε ολόκληρο τον οργανισμό. 

Είμαστε ευτυχείς που η έκθεση της IDC MarketScape επιβεβαιώνει ότι οι πελάτες μας 

παγκοσμίως εκτιμούν και υποστηρίζουν την προσέγγιση της EY. Επενδύοντας συνεχώς στην 

τεχνολογία, την καινοτομία και το ανθρώπινο κεφάλαιο, η EY ξεχωρίζει στο να βοηθάει τους 

πελάτες της να αναπτύξουν την ψηφιακή τους στρατηγική σε μια εποχή αδιάκοπων αλλαγών.» 

-τέλος- 

https://www.ey.com/cy/en/home
https://twitter.com/EY_Cyprus
https://www.facebook.com/EYCyprus/
https://www.instagram.com/eycyprus/

