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Meet our team
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We're a boutique digital consultancy in Athens.

We offer a tailored approach, for each and every client.

Sure, we always consider trends, but believe that every business has very 
individual needs. Our clients’ pains are drive us, and lead all of our 
decisions.



Our Philosophy
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We believe in combining digital communication opportunities with creative tech 
ideas, ensuring maximum brand exposure and results.

We consider our clients to be valuable partners, so our culture is built upon personal 
relationships and trust. 

What distinguishes us from other agencies, is that we have the enthusiasm of 
a start-up, underpinned by the resources and relationships of a large ‘group’ 
agency.



Our Mission
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It is never just about brands. The story behind them matters as well.

Tell us your story and describe your vision for the future - we will design 
objective-driven actions that combine storytelling and technology to deliver 
maximum impact and measurable results.



Best of

Αυτά είναι για…

• πιτσιρικάδες

• άντρες χωρίς υποχρεώσεις

• όσους «το έχουν από 
μικροί»

• όσους έχουν μια βοήθεια 

Μα…
• Έχεις μικρά παιδιά
• Έχεις μεγάλα παιδιά - σε 
χρειάζονται πιο πολύ

• Είσαι παντρεμένη/χωρισμένη; 
• Πώς ταξιδεύεις τόσο πολύ;
• Που τρέχεις όλη μέρα
• Σίγουρα ξέρεις;

Θα σου πω κάτι…
• Δεν είσαι έτοιμη

• Δεν έχεις αρκετή εμπειρία

• Πώς θα τα καταφέρεις

• Δεν γίνονται όλα μαζί

• Δεν θα προλαβαίνεις

•  Εγώ το καλό σου θέλω

• Συγγνώμη, δεν είχαμε άλλη 
καρέκλα…
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“People don’t take opportunities 
because the timing is bad, the financial 
side unsecure. Too many people are 
overanalyzing. Sometimes you just have 
to go for it.”

 

Michelle Zatlyn , CΟΟ  CloudFlare 
 

“People don’t take opportunities 
because the timing is bad, the 
financial side unsecure. Too 
many people are overanalyzing. 
Sometimes you just have to go 
for it.”

Michelle Zatlyn COO, CloudFlare 
 



Γυναικείο Επιχειρείν στην Ελλάδα

ICAP GRIF 2022
• Στο 25,5% ανήλθε το ποσοστό διείσδυσης της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας το 2022 (ICAP CRIF)

•  Άνοδος 6 ποσοστιαίων μονάδων την τελευταία 8ετία (2015-2022)

• Σε αρκετές χώρες κυβερνήσεις, κρατικοί φορείς και οι ίδιες οι 
επιχειρήσεις, στηρίζουν έμπρακτα τη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα με προγράμματα ένταξης, ανάπτυξης και 
επιδότησης. 

• Όμως οι ρυθμοί ανάπτυξης παραμένουν ακόμα σε αρκετά 
χαμηλά επίπεδα, αν και εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες 
εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις και στους 
χρηματοοικονομικούς δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας

Grant Thornton 2022
• 28% των γυναικών βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις 

(πτώση έναντι 33% το 202).

• 22% των επιχειρήσεων δεν απασχολούν καμία γυναίκα σε 
ανώτερη διοικητική θέση (αύξηση έναντι 13% το 2021)

• 40% των ελληνικών επιχειρήσεων συμφωνούν ότι οι νέες 
εργασιακές πρακτικές που προέκυψαν ως αποτέλεσμα του 
Covid-19 έχουν ωφελήσει τις γυναίκες 

• 1/2 επιχειρήσεις (51%) συμφωνεί ότι δεν είναι ακόμα σαφές ποιος 
θα είναι ο αντίκτυπος της πανδημίας στην σταδιοδρομία των 
γυναικών μακροπρόθεσμα
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https://www.ot.gr/2022/11/10/plus/executive/icap-crif-sto-255-to-pososto-dieisdysis-tis-gynaikeias-epixeirimatikotitas-to-2022/


 grant-thornton-women-in-business-2022-gr.pdf
 

Δράσεις
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Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων
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Ο όρος ψηφιακός μετασχηματισμός (digital transformation) περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές 
που υιοθετεί μια επιχείρηση για να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που της προσφέρουν 
το διαδίκτυο, τα ψηφιακά μέσα και οι νέες τεχνολογίες. 

Είναι μια συνεχής διαδικασία που δημιουργεί ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, αλλά απαιτεί 
εκπαίδευση και υποδομές.



Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων
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 Τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες εισέρχονται επίσημα και δυναμικά στο προσκήνιο 
της επιχειρηματικότητας, με επίκεντρο την τεχνολογία και την καινοτομία.

Αναδεικνύουν χαρακτηριστικά των κορυφαίων επιχειρηματιών όπως η αντισυμβατική 
σκέψη, η πρωτοποριακή αντίληψη, η δημιουργικότητα και φυσικά η ευφυΐα. 
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Το 68% των επιρροών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γυναίκες

Η ψηφιακή εποχή δίνει δυνατότητες οργάνωσης στην προσωπική και επαγγελματική 
ζωή, φέρνει περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη διαφάνεια, μεγαλύτερη δικτύωση. 



Ψηφιακός μετασχηματισμός 
- Trends 2023 
• Virtual interaction & Cloud technologies: εργασία από παντού με εξελιγμένη τεχνολογία (virtual calls, 

interaction, remote employees)

• Αυτοματισμοί: στο ψηφιακό μέλλον οι παραδοσιακές εταιρίες θα είναι «έξυπνες» με ERP & CRM 
systems

• Predictive analysis: τα δεδομένα θα αναλύονται για πρόληψη (υγεία)

• Cybersecurity: 238% αύξηση στις επιθέσεις σε συστήματά τραπεζών – 600% σε cloud services

• AI & ML: τεχνητή νοημοσύνη για καλύτερες αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα και μηχανική μάθηση 
για προσωποποιημένες εμπειρίες
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Γυναικεία ψηφιακά ταλέντα

Eurostat 2022
• Οι Ελληνίδες στον τομέα των Τ.Π.Ε. (τεχνολογία 
της πληροφορίας) σημειώνουν το δεύτερο 
υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τους άνδρες, 
στην ΕΕ (29,4 %). 

European commission
• Μόλις 1στους 6 επαγγελματίες Τ.Π.Ε στην Ευρώπη 
είναι γυναίκες (17%)

• Μόλις 19% επιχειρηματίες Τ.Π.Ε στην Ευρώπη είναι 
γυναίκες 

• 93% των κεφαλαίων που επενδύθηκαν σε εταιρίες 
είχαν άντρες ιδρυτές 
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 Δείκτης Ισότητας των Φύλων για την Ελλάδα 2020 

• Οι γυναίκες 25-29 είναι πιο ψηφιακές σε σύγκριση 
με τους άνδρες, με 46 % έναντι 37 %. 



Προκλήσεις

-
 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ

Λιγότερες γυναίκες 
σπουδάζουν 
επιστήμες STEM 
(science, tech, 
engineering, math)
*Φόβος αποτυχίας
*έλλειψη ψηφιακών 
ικανοτήτων

-
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 Αργή ανάπτυξη 
digital εταιριών που 
έχουν ιδρύσει 
γυναίκες 
σπουδάζουν 
*Οι γυναίκες είναι 
πιο συντηρητικές 
στις προβλέψεις
*Οικονομικός 
αναλφαβητισμός

 

-
ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ

Μισθολογικό χάσμα
Εξέλιξη
* Μάχη για να 
ακουστεί η άποψη/ 
ιδέα/στρατηγική σου
*ανασφάλεια στην 
εύρεση εργασίας

-
ΜΜΕ

Στερεότυπα
Γυναικεία πρότυπα 
πολύ λιγότερα 
*Κοινωνικά 
στερεότυπα

-
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Οικογένεια – 
εργασία
Μεγαλύτερες 
ευθύνες νέων και 
ηλικιωμένων μελών
*Χωρίς πλαίσιο 
στήριξης
*Φόβος αποτυχίας 
σε μητρικό ρόλο
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Στήριξη

WOMEN ON TOP

ΚΑΙ

Σύνδεσμος Επιχειρηματιών 
Γυναικών Ελλάδας -ΣΕΓΕ

  

ΠΟΛΛΟΙ
 

WOMEN ACT

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ

Women Do Business

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΑΚΟΜΑ!
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“Surround yourself with a 
trusted and loyal team. It 
makes all the difference.”

Alison Pincus, entrepreneur



Conclusion
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 Ο digital κόσμος διαρκώς αλλάζει.

Αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι να μένετε πάντα updated σε νέες εξελίξεις - 
γνώζεις και να εφοδιάζετε τον εαυτό σας με digital skills.

Και να μην ξεχνάτε…

Digital transformation is not about technology at all. It’s about people!



 
 
Σας ευχαριστώ πολύ!

Κατερίνα Δημητρακοπούλου
Managing Director SCL Mellon

Women in Digital 2023

Οραματιζόμαστε μια εποχή που δεν 
θα αναγκαζόμαστε να μετράμε 
ποσοστά, καθώς δεν θα υπάρχει 
λόγος έμφυλης ανισότητας στον 
εργασιακό χώρο.


