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Αθήνα, 4η Σεπτεμβρίου 2019 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Νέες Υπηρεσίες “Εxports Consulting” από τις  ICAP και DK Marketing 

 

Σε σύναψη στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της Συμβουλευτικής των Εξαγωγών, το διεθνές 
Μarketing και την Εκπαίδευση στελεχών, με αντικείμενο το διεθνές  εμπόριο προχώρησαν  

 η ICAP [https://www.icap.gr/],  η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών 
και προϊόντων στην Ελλάδα, που εδώ και εδώ και 55 χρόνια πρωταγωνιστεί στην Ελληνική επιχειρηματική 
σκηνή και έχει ουσιαστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πολιτική των εταιρειών - πελατών της, μεταξύ άλλων, μέσω 
παροχής Επιχειρηματικής Πληροφόρησης, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και άλλων καινοτόμων Λύσεων και  

η DK Marketing [https://www.dkmarketing.gr], η οποία δραστηριοποιείται στον συμβουλευτικό κλάδο με 
ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέματα εξωστρέφειας. 

 
Οι δύο εταιρείες, με την υλοποίηση της συμφωνίας αυτής θα προσφέρουν στο σύνολο της ελληνικής 

επιχειρηματικής κοινότητας ένα ολοκληρωμένο πακέτων σύγχρονων κι εξειδικευμένων υπηρεσιών 
Συμβουλευτικής Εξαγωγικού Σχεδιασμού. 

Οι υπηρεσίες υλοποιούνται τόσο μέσα από την ενεργοποίηση σημαντικής εργαλειοθήκης από καλές 
πρακτικές, μεθοδολογίες, έρευνες, βαθιά ανάλυση και τεκμηρίωση στοιχείων της ελληνικής και διεθνούς 
αγοράς, όσο και μέσα από πιστοποιημένα διεθνή εργαλεία (e-platforms), που εγγυώνται την ακρίβεια, την 
αποτελεσματικότητα και τον ρεαλισμό των προτάσεων.  

 
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής και Επικεφαλής Συμβουλευτικού Τομέα της ICAP Α.Ε. Απόστολος Τσούμπρης 

δήλωσε  σχετικά: «Εκτιμώ ότι η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία είναι η πλέον κατάλληλη και ώριμη για να 
υποστηριχθεί η εξωστρέφεια των Ελληνικών Επιχειρήσεων, με υπευθυνότητα, συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Οι εταιρείες ICAP και DK Marketing συνθέτοντας τις δυνάμεις τους, επιστρατεύουν όλα 
τα μέσα που διαθέτουν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υποστήριξη ανάληψης στοχευμένων επιχειρηματικών 
αποφάσεων,  για την εύρυθμη εξαγωγική τους δραστηριότητα. Η πρόκληση είναι μεγάλη καθώς 
σηματοδοτείται μια νέα κατάσταση πραγμάτων για τις ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αποκτήσουν 
στοχευμένη εξωστρέφεια, μέσω  εντοπισμού  των κατάλληλων αγορών προώθησης των προϊόντων & 
υπηρεσιών τους και της ανάκτηση του κλίματος εμπιστοσύνης σε αυτά. Πιστεύουμε ότι τα ελληνικά προϊόντα 
θα πρέπει να συγκαταλέγονται στις κορυφαίες αγορές, εκεί δηλαδή που τους αξίζει».  

 
Ο Iδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της DK Marketing Δημήτρης Καραβασίλης σχολίασε από την πλευρά 

του για τη συμφωνία που υπεγράφη: «Η εξωστρέφεια προϋποθέτει ισχυρές συνεργασίες και υψηλό επίπεδο 
τεχνογνωσίας και υπηρεσιών που έχουν πρακτική εφαρμογή. Ο ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 
μεγάλος και οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να τα καταφέρουν στις διεθνής προκλήσεις που δέχονται, 
φτάνει να διαθέτουν όραμα, υψηλό επίπεδο γνώσεων και πληροφοριών καθώς επίσης και κατάλληλα και 
σύγχρονα προϊόντα ανά αγορά-στόχο. Η συνεργασία της ICAP και της DK Marketing σηματοδοτεί την διάθεση 
στην ελληνική αγορά και γενικότερα στην ανατολική Ευρώπη, ολοκληρωμένων υπηρεσιών με σκοπό την 
ανάπτυξη, τη βελτιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας και της εξαγωγικής ανάπτυξης των ελληνικών 
επιχειρήσεων». 
 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα Δελτία Τύπου της ICAP. 
 

https://www.icap.gr/
https://www.dkmarketing.gr/
https://www.icap.gr/Default.aspx?id=929&nt=19&lang=1
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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. 

ICAP Management Consultants | Οι Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι της ICAP Management Consultants, 
αξιοποιώντας τις πηγές πληροφόρησης που διαθέτει η Εταιρεία, τη γνώση και την εμπειρία για τις τάσεις που 
επικρατούν στις διεθνείς αγορές, χρησιμοποιούν δοκιμασμένες μεθοδολογίες και εργαλεία για να προσφέρουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, από Στρατηγικό και 
Επιχειρησιακό σχεδιασμό, Μarketing και Πληροφορική μέχρι Συμβουλευτική Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Επιλογή Στελεχών. 
ΛΟΓΟΤΥΠΟ ομίλου εταιρειών ICAP. 
 

H DK MARKETING | Διαθέτει μεγάλη εμπειρία με γραφεία σε 5 χώρες και 20 χρόνια παρουσία στις 
διεθνείς αγορές. Απασχολεί in house 67 εξειδικευμένα στελέχη με ειδικότητες όπως Μarketing, Βιομηχανικούς 
Σχεδιαστές, Μηχανικούς υλικών, web/app Developers, Graphics Designers… που παράγουν όλες τις υπηρεσίες. 

 

 

Περισσότερες Πληροφορίες:  

Γραφείο Τύπου ICAP 
Φρατζέσκα Σιδερή, Communications & Marketing Senior Manager  
e-mail: pr@icap.gr |T: 210 7200 495 |M: 693 673 5 143  

Join ICAP @ Social Media 

      

 

http://www.icap.gr/
https://bit.ly/2BSRUUh
https://dkmarketing.gr/en/
https://www.linkedin.com/company/icap-group/
https://mobile.twitter.com/ICAPGroup_Press
https://www.facebook.com/ICAPGROUPGR/
https://www.youtube.com/user/icapgroup

