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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΘΕΜΑ: ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας προχωράει ένα βήμα πιο πέρα από την ενημέρωση. Έχει τεθεί πλέον σε
πλήρη λειτουργία η υπηρεσία On-Line Σύμβουλος του Επιχειρηματία. Η σημερινή εποχή είναι
προκλητικά γρήγορη και η πληροφόρηση αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη του κάθε επιχειρηματία
σε ένα τοπίο που μεταβάλλεται ραγδαία και πολλές φορές απρόβλεπτα. Το Επιμελητήριο Κέρκυρας
έχει αποκτήσει πλέον τις απαραίτητες τεχνικές υποδομές ώστε να μπορεί αποτελεσματικά να
προσφέρει στις επιχειρήσεις - μέλη του συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες που αυτές έχουν
ανάγκη για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους μέσα και έξω από τη χώρα.
Σήμερα, το Επιμελητήριο Κέρκυρας παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου έχοντας δημιουργήσει ένα
έγκυρο και εξειδικευμένο επιχειρηματικό περιεχόμενο στη Δικτυακή του Πύλη www.corfucci.gr.
Πρόκειται για υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων από όπου μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά και να απευθύνετε ερωτήματα μέσω
της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Online ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ, σε εξειδικευμένους
συμβούλους (ΣΟΛ-Συμβουλευτική), και να λαμβάνετε απάντηση γρήγορα με ηλεκτρονικό τρόπο
τόσο στην Ειδική Εφαρμογή αλλά και στο e-mail σας τόσο εσείς αλλά και ο λογιστής ή ο οικονομικός
σας σύμβουλος.
Οι ενότητες καλύπτουν θέματα που απασχολούν διαρκώς τις Ελληνικές επιχειρήσεις όπως:
· Φορολογικά θέματα · Λογιστικά θέματα · Εργασιακά θέματα · Ξεκινώντας μια επιχείρηση
· Μεταβίβαση επιχειρήσεων · Προγράμματα και πηγές Χρηματοδότησης κ.ά.
Σας καλούμε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία κάνοντας click στο Portal του Επιμελητηρίου
www.corfucci.gr και το αντίστοιχο εικονίδιο για Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία.
Το επόμενο διάστημα θα σας σταλεί επιστολή μας, με κωδικούς πρόσβασης για κάθε επιχείρηση –
μέλος μας ξεχωριστά και θα σας δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ την
νέα Υπηρεσία Online Συμβουλευτικής.

Με εκτίμηση,
Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης
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