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Πόσο ψηλά  
μπορεί να φτάσει 
μία ιδέα;
Το πάθος σας για δημιουργία  
ανοίγει τον δρόμο.



Πώς οικοδομείς μια επιτυχημένη επιχείρηση ξεκινώντας από μια  
καλή ιδέα; Τι χρειάζεται για να μετατρέψεις μια προσωπική εμμονή  
σε δημιουργικό πάθος; Ποιο είναι το μυστικό για να μη χάνεις ποτέ  
την πίστη σου; Από πού αντλείς δύναμη για να αγνοήσεις ένα 

εκατομμύριο «δε γίνεται»; 

Στην ΕΥ, πιστεύουμε ότι αποστολή μας είναι να βοηθούμε τους πελάτες μας 
θέτοντας τις καλύτερες δυνατές ερωτήσεις. Αυτές, όμως, τις ερωτήσεις  
τις έθεσαν και τις απάντησαν πριν από εμάς κάποιοι επιχειρηματίες, στην 
Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργώντας ή αναπτύσσοντας  
τις δικές τους επιτυχημένες επιχειρήσεις. Είναι οι άνθρωποι που έχουν  
μάθει να μη σταματούν να οραματίζονται, να μη σταματούν να παλεύουν,  
να μη σταματούν να δημιουργούν. Πάνω απ’ όλα, είναι οι άνθρωποι που δεν  
τους σταματούν οι δυσκολίες και τα εμπόδια, αλλά τα αντιμετωπίζουν σαν 
ευκαιρίες για βελτίωση. 

Η ΕΥ διοργανώνει, για έβδομη φορά, τον διαγωνισμό EY Entrepreneur Of The YearTM  
στην Ελλάδα, έναν μοναδικό θεσμό επιβράβευσης της επιχειρηματικής αρι-
στείας, που έχει καταξιωθεί στη συνείδηση της επιχειρηματικής κοινότητας 
αλλά και της ευρύτερης κοινής γνώμης, τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς.  

Την ώρα που η χώρα μας γυρίζει σελίδα, βγαίνοντας από μία περίοδο βαθιάς  
οικονομικής κρίσης, θέλουμε να επιβραβεύσουμε ακριβώς τους επιχειρημα- 
τίες εκείνους που απέδειξαν τα τελευταία χρόνια ότι έχουν μάθει στη ζωή  
τους να μην επηρεάζονται από τις αρνητικές συγκυρίες, αλλά να επιμένουν,  
να προχωρούν και να ξεχωρίζουν. Θέλουμε να τιμήσουμε τους ανθρώπους  
που δε διανοήθηκαν ποτέ ότι οι δυσκολίες θα τους σταματήσουν, και  
βοήθησαν, από τη δική τους θέση, την Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της. 

Είναι οι άνθρωποι που λειτουργούν με βάση αξίες και κανόνες υγιούς 
επιχειρηματικότητας, παράγοντας χειροπιαστά θετικά αποτελέσματα για 
ολόκληρη την κοινωνία. Είναι οι άνθρωποι που θα πρωταγωνιστήσουν και 
στη δύσκολη μάχη της καινοτομίας, της 
εξωστρέφειας, της ανάπτυξης και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας που καλείται 
να δώσει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια. 

Στο πλαίσιο αυτό, απευθυνόμαστε και σε 
εσάς και σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε 
στη μεγάλη αυτή γιορτή της ελληνικής 
και παγκόσμιας επιχειρηματικότητας, 
δείχνοντας τον δρόμο και στη νέα γενιά με το 
παράδειγμά σας. 

Παναγιώτης Ι. Κ. Παπάζογλου
Διευθύνων Σύμβουλος  
ΕΥ Ελλάδος
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Λίγα λόγια για τον θεσμό

Τι θα σας κάνει να ξεχωρίσετε;

Ο θεσμός του EY Entrepreneur Of The YearTM (EOY) 
αποτελεί το υψηλότερου κύρους βραβείο για τους 
επιχειρηματίες παγκοσμίως. Αναδεικνύει όσους 
ξεχωρίζουν χάρη στις υψηλές επιδόσεις τους, τον 
πρωτοποριακό τρόπο σκέψης, τις ηγετικές ικανότητές 
τους, την αναπτυξιακή δυναμική τους, το καινοτόμο 
πνεύμα και την κοινωνική ευαισθησία τους. Στόχος 
της EY είναι η επιβράβευση, η προβολή και η διεθνής 
καταξίωση αυτών των επιχειρηματιών, οι οποίοι τα 
επόμενα χρόνια θα αποτελέσουν κινητήριo δύναμη της 
οικονομικής ανάπτυξης.

Η ΕΥ Ελλάδος από το 2006, αναγνωρίζει και ενθαρρύνει 
τους επιχειρηματίες που αποτελούν πηγή έμπνευσης και 
καινοτομούν, καταφέρνοντας να ξεπεράσουν εμπόδια 
και προκλήσεις, συμβάλλοντας, με αυτόν τον τρόπο, 
ενεργά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. 

Μοντέλο διοίκησης

Καινοτομία

Οικονομική απόδοση - δημιουργία αξίας

Κοινωνικός αντίκτυπος - προσωπική ακεραιότητα

Επιχειρηματικό πνεύμα

Στρατηγικός προσανατολισμός 
και διεθνής παρουσία

Κριτική Επιτροπή
Η ανεξάρτητη 9μελής Κριτική Επιτροπή, η οποία είναι 
υπεύθυνη για την πορεία και την εξέλιξη της κάθε 
υποψηφιότητας, απαρτίζεται από διακεκριμένους 
εκπροσώπους του επιχειρηματικού, τραπεζικού, 

ακαδημαϊκού, θεσμικού και δημοσιογραφικού χώρου, 
αποτελώντας εγγύηση διαφάνειας και εγκυρότητας, τόσο 
της διαδικασίας του διαγωνισμού, όσο και της ανάδειξης 
των νικητών.

Κατερίνα Βλάχου
Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελλάδας & Κύπρου,
Mondelēz Hellas Α.Ε.

Νίκος Φιλιππίδης
Οικονομικός αναλυτής - Δημοσιογράφος

Βασίλειος Ψάλτης
Διευθύνων Σύμβουλος,
Alpha Bank

Οι επιχειρηματίες που αποτελούν πηγή έμπνευσης και 
καινοτομούν, καταφέρνοντας να ξεπεράσουν εμπόδια και 
προκλήσεις, συμβάλλοντας, με αυτόν τον τρόπο, ενεργά  

στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος
Πρόεδρος

Διευθύνων Σύμβουλος,
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Μάρκος Βερέμης
Συνιδρυτής και Πρόεδρος  
Διοικητικού Συμβουλίου,  
Upstream Α.Ε.

Γεώργιος Δουκίδης
Καθηγητής, 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λάρα Μπαράζι-Γερουλάνου
Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος,  
Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε.

Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος
Chairman,
TEMES S.A.

Νικόλαος Μπακατσέλος 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, 
Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε.

“



Οι νικητές του τελευταίου διαγωνισμού

Oι νικητές του διαγωνισμού  Έλληνας  
«Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2017 είναι: 

Oι νικητές των επιμέρους κατηγοριών είναι: 

Σημασία δεν έχει τόσο ο προορισμός, 
όσο το ταξίδι. Και αυτό το ταξίδι για τον  
EY World Entrepreneur Of The Year™  
2018 ήταν για εμάς μία εξαιρετική 
ευκαιρία να γνωρίσουμε αξιόλογους 
ανθρώπους, ευρηματικούς επιχειρη-
ματίες και πρωτοποριακές εταιρείες 
από όλο τον κόσμο. Ήταν μια άρτια 
διοργάνωση, που διεύρυνε τους 
ορίζοντές μας και εξέλιξε σε υπερθετικό 
βαθμό τον τρόπο που θα εκφράζουμε 
την επιχειρηματικότητα στο μέλλον.
Ξενοφών, Ιωάννης και Θεόδωρος Καντώνιας
Cosmos Aluminium A.E.

Νιώθουμε μεγάλη χαρά γιατί 
γνωρίζουμε επιχειρήσεις που μας κάνουν 
υπερήφανους που είναι ελληνικές και 
επιχειρηματίες που καθένας από αυτούς 
θα νιώθαμε τιμή να ήταν φίλος μας. 
Άνθρωποι σπουδαίοι, δημιουργικοί και 
με πάθος για τη δουλειά τους.

Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2017 
και 
«Διεθνώς Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας»
Ξενοφών Καντώνιας  
Πρόεδρος, Cosmos Aluminium A.E. 

Ιωάννης Καντώνιας  
Αντιπρόεδρος, Cosmos Aluminium A.E.

Θεόδωρος Καντώνιας  
Διευθύνων Σύμβουλος, Cosmos Aluminium A.E.

«Αυτοδημιούργητος Επιχειρηματίας» 
Χρήστος Κριμίζης-Τσατσούλης  
Διευθύνων Σύμβουλος, Alchimica Α.Ε.

«Καινοτόμος Επιχειρηματίας»
Δημήτριος Λακασάς  
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,  
N. ΛΑΚΑΣΑΣ – Π. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.  
(με διακριτικό τίτλο: OLYMPIA ELECTRONICS A.E.)

«Δυναμικά Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας»
Καλλιόπη Ροδοπούλου  
Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΚΜΗ  
(ΙΕΚ ΑΚΜΗ, Μητροπολιτικό Κολλέγιο)

Οι νικητές προηγούμενων διαγωνισμών
Τα τελευταία 12 χρόνια έχουν βραβευθεί  Έλληνες επιχειρηματίες που κατάφεραν να ξεχωρίσουν 
και να αναδειχθούν ως καινοτόμοι, πρωτοπόροι, αυτοδημιούργητοι, δυναμικά ή διεθνώς 
αναπτυσσόμενοι. 

Ενδεικτικά:

Νικόλαος Κουτσιανάς

Στέφανος Τζιρίτης 

Βασίλειος Κάτσος

Γεώργιος 
Κορρές

Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Λιλή Περγαντά
Ευάγγελος Σπανός

Μάρκος Βερέμης

Σταύρος Ανδρεάδης

Παναγιώτης Τσινάβος

Ιωάννης Τσερέπας Σπύρος Θεοδωρόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος, Chipita A.E.
Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής του διαγωνισμού  
Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2017

Ελένη Πολυχρονοπούλου

Κωνσταντίνος Ευριπίδης



ΕΥ World Entrepreneur 
Of The YearΤΜ

Η μοναδικότητα ενός παγκόσμιου θεσμού

Η μοναδικότητα του θεσμού EY Entrepreneur Of The YearTM, 
έγκειται στο ότι αποτελεί ένα πραγματικά παγκόσμιο και 
όχι μόνο περιφερειακό ή εθνικό γεγονός.

Η δυναμική την οποία απέκτησε ο θεσμός σε διεθνές 
επίπεδο, οδήγησε την EY να καθιερώσει για πρώτη φορά 
το 2001 εκδήλωση στο Monte Carlo, με τη συμμετοχή 
όλων των εθνικών νικητών του διαγωνισμού, για την  
ανάδειξη του ΕΥ World Entrepreneur Of The Year™ 
(WEOY).  Έκτοτε, ο διαγωνισμός λαμβάνει χώρα κάθε  
χρόνο στο Μονακό, αναδεικνύοντας σε διεθνές επίπεδο  
αξιόλογους επιχειρηματίες, οι οποίοι, χάρη στην καινο-
τόμο σκέψη και το όραμά τους, αλλάζουν τα δεδομένα, 
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας.

Το forum του World Entrepreneur Of The Year της ΕΥ, 
αποτελεί μία 4ήμερη γιορτή της επιχειρηματικότητας, 
όπου παγκοσμίου φήμης καινοτόμοι επιχειρηματίες και 
επιχειρηματικοί ηγέτες από περίπου 65 χώρες, μοιρά-
ζονται τις εμπειρίες τους, συζητούν και ανταλλάσσουν 
απόψεις με κορυφαίες προσωπικότητες, αναζητώντας 
πρωτοποριακούς τρόπους ανάπτυξης. Μέσα από συνε-
ντεύξεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις, διακεκριμένοι 
ομιλητές αποκαλύπτουν τον δρόμο προς την επιτυχία. 

Έμφαση στις Οικογενειακές Επιχειρήσεις
Οι οικογενειακές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες 
με μεγάλες προκλήσεις, καθώς καλούνται να βρουν 
την ισορροπία ανάμεσα στην ταχεία ανάπτυξη και  
την εξέλιξη της οικογενειακής τους παράδοσης. Το  
EY Family Enterprise group διοργάνωσε διαδραστικές 
συναντήσεις, όπου οικογενειακές επιχειρήσεις και 
ηγέτες από την επόμενη γενιά είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν μια σειρά από εξειδικευμένα θέματα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Amal Clooney  
Δικηγόρος Διεθνών Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, Doughty Street Chambers

Bill Ford  
Εκτελεστικός Πρόεδρος, Ford Motor Company

Dan Schulman  
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, PayPal

Jessica Alba  
Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος, The Honest Company

Guiseppe Lavazza  
Αντιπρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Luigi Lavazza S.p.A.

Μάρκος Βερέμης  
Συνιδρυτής και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Upstream S.A.

William P. Lauder  
Executive Chairman, The Estée Lauder Companies Inc.

Kate Winslet  
Βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός 

Natalia Vodianova  
Παγκοσμίου φήμης μοντέλο, Επιχειρηματίας και Φιλάνθρωπος

Elle MacPherson  
Συνιδρυτής της WelleCo

Peggy Johnson  
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Business Development, Microsoft

60,4 εκατ. 
εμφανίσεις (impressions) του hashtag #WEOY  
μόνο στο Twitter 

Ο τελικός νικητής που θα ανακοινωθεί στην ελληνική  
Τελετή Απονομής την άνοιξη του 2020, θα εκπροσωπή-
σει τη χώρα μας στον διεθνή διαγωνισμό ΕΥ World 
Entrepreneur Of The Year, στο Monte Carlo, τον Ιούνιο 
του 2020, όπου θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή 
με τους πλέον καταξιωμένους επιχειρηματίες από 
περίπου 65 χώρες.

EY Word Entrepreneur Of The Year™ 2019

Ο Keywell έχει ιδρύσει επτά εταιρείες, μεταξύ των  
οποίων και η Groupon. Οι γνώσεις και η επαγγελμα-
τική του εμπειρία στην Επιστήμη Δεδομένων, 
οδήγησαν στην ίδρυση της Uptake Technologies το 
2014, η οποία κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια να γίνει 
η πρώτη start-up που έφτασε τα 2 δισ. συνολικής 
αξίας στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Το 2017 
το World Economic Forum τον ανακήρυξε έναν από 
τους 30 πρωτοπόρους επιχειρηματίες τεχνολογίας 
της χρονιάς.

Brad Keywell
Uptake Technologies Inc.

84 
ομιλίες και σεμινάρια

780+ 
συμμετέχοντες

2.500 likes 
στην απευθείας μετάδοση (Live) του LinkedIn



Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή και απευ- 
θύνεται σε κάθε ιδιοκτήτη ή μέτοχο ελληνικής ιδιωτι-
κής επιχείρησης, ο οποίος είναι ο βασικός υπεύθυνος 
για την απόδοσή της και αποτελεί ανώτατο, ενεργό 
στέλεχος της διοίκησής της.

Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν 
•  Θυγατρικές ξένων εταιρειών στην Ελλάδα

•  Εταιρείες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου 
τομέα

•  Στελέχη επιχειρήσεων

•  Εισηγμένες εταιρείες χωρίς διακριτή ιδιοκτησία

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων
•  Συλλογή και επεξεργασία όλων των δηλώσεων 

συμμετοχής

•  Διεξαγωγή συνεντεύξεων και επίσκεψη 
εγκαταστάσεων

•  Διαμόρφωση του τελικού καταλόγου υποψηφίων

•  Αξιολόγηση και επιλογή των νικητών κατηγοριών 

•  Ανάδειξη και βράβευση του  Έλληνα  
«Επιχειρηματία της Χρονιάς» 2019  
(Τελετή Απονομής, Αθήνα, άνοιξη 2020)

•  Ανάδειξη και βράβευση παγκόσμιου νικητή  
(Παγκόσμια Τελετή Απονομής ΕΥ World Entrepreneur  
Of The YearΤΜ, Monte Carlo, Ιούνιος 2020)

Αίτηση συμμετοχής
•  Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής  

ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ey.com/gr/eoy
•  Εναλλακτικά μπορείτε να μας στείλετε τη φόρμα 

συμμετοχής συμπληρωμένη

•  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών 
25.11.2019

Η υποβολή δηλώσεων  
για τον διαγωνισμό   
Έλληνας «Επιχειρηματίας 
της Χρονιάς» 2019 
ξεκίνησε!
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Αποστολή ενημερωτικού υλικού της ΕΥ

Προσκλήσεις για εκδηλώσεις και ημερίδες της ΕΥ

Προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής του βραβείου της ΕΥ, 
 Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2019

Προοπτική διεθνούς δικτύωσης και αναγνώρισης

Συμμετοχή στην κοινότητα Alumni του προγράμματος  
Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς»

Εθνική αναγνώριση και ανάδειξη της επιχείρησης  
ως πρότυπο προς μίμηση

Προβολή στα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά και στα Social Media

Δικαίωμα συμμετοχής

1
2

3
4

5
6

7

Έχετε να προτείνετε τον  Έλληνα 
«Επιχειρηματία της Χρονιάς» 2019; 
Μπορείτε να συμπληρώσετε την ειδική 
φόρμα ηλεκτρονικά στο ey.com/gr/eoy ή 
να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Θεσμός παγκόσμιας εμβέλειας

Οι χώρες τις Καραϊβικής περιλαμβάνουν 
την Αρούμπα, τα Μπαρμπάντος, το 
Κουρασάο, την Τζαμάικα, την Αγία Λουκία 
και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο. 
Οι γαλλόφωνες χώρες της Κεντρικής 
Αφρικής περιλαμβάνουν το Καμερούν, το 
Τσαντ, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και 
τη Δημοκρατία του Κονγκό.
Οι γαλλόφωνες χώρες της Δυτικής 
Αφρικής περιλαμβάνουν το Μπενίν, τη 
Μπουρκίνα Φάσο, την Ακτή Ελεφαντοστού, 
τη Γουινέα, το Μάλι, τον Νίγηρα, τη 
Σενεγάλη και το Τόγκο.
Οι χώρες της Ανατολικής Αφρικής 
περιλαμβάνουν την Κένυα, την Ουγκάντα,  
τη Ρουάντα, την Τανζανία, την Αιθιοπία και 
το Νότιο Σουδάν.
Οι χώρες της Δυτικής Αφρικής 
περιλαμβάνουν τη Νιγηρία και τη Γκάνα.
Οι χώρες της Νότιας Αφρικής 
περιλαμβάνουν την Αγκόλα, τη Μποτσουάνα,  
τη Μαδαγασκάρη, το Μαλάουι, τον Μαυρίκιο, 
τη Μοζαμβίκη, τη Ναμίμπια, τη Νότια 
Αφρική, τη Ζιμπάμπουε και τη Ζάμπια.

Με 25.000 συμμετοχές 
καταξιωμένων επιχειρηματιών 
παγκοσμίως

145 πόλεις
65+ χώρες  
σε 5 ηπείρους 

καλύπτοντας το 90%  
του παγκόσμιου ΑΕΠ
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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 
συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές 
και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά 
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας 
προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε 
σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους 
ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί 
να αναφέρεται σε 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, μια 
βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει 
υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η 
ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα καθώς 
και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη 
νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο 
ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό EY Entrepreneur Of The YearTM

Ο διαγωνισμός EY Entrepreneur Of The Year είναι η πιο σημαντική 
επιχειρηματική βράβευση στον κόσμο. Ο διαγωνισμός ξεχωρίζει 
για τον μοναδικό τρόπο που ενθαρρύνει την επιχειρηματική 
δραστηριότητα και αναγνωρίζει τη συνεισφορά των ανθρώπων 
εκείνων που εμπνέουν με το όραμα, την ηγετική ικανότητα και 
τις επιτυχίες τους. Ως το πρώτο και το μοναδικό παγκόσμιο 
βραβείο αυτού του είδους, ο διαγωνισμός EY Εntrepreneur Of 
The Year γιορτάζει αυτούς που χτίζουν και διοικούν με επιτυχία 
αναπτυσσόμενες και δυναμικές επιχειρήσεις, προσδίδοντάς τους 
αναγνώριση μέσω τοπικών και διεθνών βραβείων σε περισσότερες 
από 145 πόλεις σε περίπου 65 χώρες. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ey.com/gr/eoy.
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