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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Eurobank | Ολοκληρωμένη δέσμη λύσεων για την αξιοποίηση  
του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» (Vouchers) 

του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας 
 

Στρατηγική συνεργασία με Microsoft, Info Quest Technologies & Epsilon Net 

Στη στρατηγική συνεργασία με τρεις (3) κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, τις Microsoft, Info Quest 
Technologies και Epsilon Net, προχώρησε η Eurobank μέσω της θυγατρικής της Business Exchanges, 
διαμορφώνοντας μία νέα δέσμη λύσεων και υπηρεσιών, με ανταγωνιστικούς όρους, προκειμένου 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν απλά, γρήγορα και εύκολα το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» (Vouchers) του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, που δέχεται αιτήσεις από την 
Τετάρτη, 22 Ιουνίου έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2022. 

Μέσα από την ολοκληρωμένη συνεργασία της με τις τρεις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, που 
πρωταγωνιστούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ωρίμανση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, 
και όχι μόνο, η Eurobank στηρίζει την ψηφιακή μετάβαση των μικρότερων επιχειρήσεων και την 
αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων αναπτυξιακών προγραμμάτων για την υλοποίησή της, 
εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε: 

➢ Εξειδικευμένες υπηρεσίες ενημέρωσης για τη διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα, προκειμένου να 
λάβουν την ενίσχυση, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες από ειδικούς, για την επιλογή των 
βέλτιστων λύσεων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. 

➢ Ολοκληρωμένα πακέτα λύσεων για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, με πλεονεκτήματα για τις ΜμΕ, 
στοχεύοντας σε: 

✓ Βελτίωση και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των επιχειρήσεων στα πεδία της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και των επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων 
(ERP/CRM). 

✓ Ανάπτυξη νέων μορφών συνεργασίας και μεθόδων αύξησης της παραγωγικότητας, μεταξύ άλλων, 
με σύγχρονα εργαλεία τηλεργασίας και κοινής διαχείρισης, εφαρμογές αυτοματισμού και 
ψηφιοποίησης διαδικασιών. 

✓ Ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας με ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας και επιχειρηματικής 
συνέχειας. 

✓ Ανάπτυξη λύσεων eshop για την επέκταση στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» (Vouchers) που χρηματοδοτείται, συνολικά, από το 
Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, στοχεύει στην αναβάθμιση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρών 
& μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων. Στο πλαίσιο του 
Προγράμματος η επιδότηση ανέρχεται στο 90% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης και 
κυμαίνεται, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, από €900 έως €18.000, για προϋπολογισμούς 
έργων που ξεκινούν από 1.000€ και φθάνουν έως 20.000€, αντιστοίχως. Μέσω των ηλεκτρονικών 
επιταγών (vouchers) που θα διατεθούν, οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα προμηθευτούν νέα ψηφιακά 
εργαλεία, συνδρομητικές εφαρμογές και υπηρεσίες με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ψηφιακή αναβάθμιση 
της παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής τους λειτουργίας και την επέκταση της δραστηριότητάς τους 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο.  
 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ._ 
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