
 
 

Πέμπτη, 25 Iουλίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η ICAP στις 58 “One To Watch”εταιρείες στην Ελλάδα,  
σύμφωνα με τα European Business Awards 2018/19.  

 
Για πέμπτη φορά διακρίνεται, ο όμιλος εταιρειών ΙCAP ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες της Ευρώπης στο 
πλαίσιο του αναγνωρισμένου θεσμού βράβευσης European Business Awards, σημειώνοντας για το 2019, 
σημαντικές επιτεύξεις που τον κατατάσσουν μαζί με 57 ακόμα εταιρείες της Ελλάδας στον κατάλογο 
επιχειρήσεων «One to Watch», και πλέον συνεχίζει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης του διεθνή διαγωνισμού.  
 
Πρόκειται για μία ακόμη ξεχωριστή διάκριση του Ομίλου, στο πλαίσιο του διεθνούς φήμης θεσμού 
βραβεύσεων, όπου διακρίνεται από το 2011-2, ενώ το 2012-3 αναδείχθηκε ως μία από τις 10 καλύτερες 
επιχειρήσεις στην Ευρώπη (Ruban d'Honneur) στην κατηγορία Business of the Year (με κύκλο εργασιών €26 - 

€150 εκατ.). 

 
Στόχος της διεξαγωγής των European Business Awards είναι η υποστήριξη και η προώθηση των καλύτερων 
επιχειρήσεων της Ευρώπης. Ως κριτήρια επιλογής της διάκρισης «One to Watch», ορίζονται τα άριστα 
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, η ισχυρή ανάπτυξη και οι στρατηγικές καινοτομίες καθώς και η ηγετική 
θέση που κατέχει η υποψήφια εταιρεία, στην αγορά του τομέα δραστηριοποίησής της. 
Οι κριτές αξιολογούν επίσης την ξεκάθαρη ηγεσία, την εφευρετικότητα, την ηθική, τις καλές σχέσεις με όλες τις 
ομάδες συμφερόντων, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό για το μέλλον σταθμισμένο με την ευελιξία του να 
φέρνει εις πέρας συνεπή αποτελέσματα σε απαιτητικές συνθήκες αγοράς που συνεχώς αλλάζουν.  
 
Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών ICAP, δήλωσε: 
«Είμαστε περήφανοι που για πέμπτη φορά αναγνωριστήκαμε ανάμεσα στις καλύτερες εταιρείες της Ευρώπης, 
ειδικότερα φέτος που γιορτάζουμε τα 55 χρόνια προσφοράς στο Επιχειρείν. Η διεθνής αυτή αναγνώριση 
πιστοποιεί για μία ακόμη φορά, τον σταθερό μας ρόλο ως “Business Partner of Choice” για τους Πελάτες μας 
και “Employer of Choice” για τους εργαζομένους μας και μας δίνει ώθηση ώστε να καινοτομούμε διαρκώς 
δημιουργώντας όλο και περισσότερη αξία για όλους τους stakeholders του Ομίλου μας.  

 
Δείτε ΕΔΩ όλα τα Δελτία Τύπου της ICAP. 

 

 
Οι Εταιρείες ICAP – με 55 χρόνια προσφοράς στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι και 1.100 εργαζόμενους – αποτελούν 
αθροιστικά, έναν από τους μεγαλύτερους Παρόχους B2B υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διαθέτοντας μεγάλο 
εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες: Credit Risk Services, Marketing & Sales Solutions, 
Management Consulting και People & Employment Solutions. 
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