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EΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 245€

ΚΛΕΙΣΙΜΟ X.A. 06/02
Γενικός Δείκτης 785,00 3,00

Τηλεπικοινωνίες 770,72 -1,75

Τεχνολογία 328,12 -0,89ΤΡΙΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ACCENTURE 2011

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΖΙΡΟΥ
Η Accenture ΑΕ, παρουσίασε σημα-
ντική βελτίωση στον κύκλο εργασιών 
της το 2011. Συγκεκριμένα σύμφωνα 
με τα δημοσιευμένα στοιχεία, για χρήση 
01/09/2010 έως 31/08/2011, η ε-
ταιρεία Accenture, κατάφερε να αυξήσει 
τον τζίρο της κατά 14,45%. Το 2011, ο 
τζίρος άγγιξε τα 42,92 εκατ. ευρώ, ενώ 
για το αντίστοιχο διάστημα του 2010 
έφτασε τα 37,50 εκατ. ευρώ. Σημαντική 
είναι και η πτώση που παρουσιάζει η 
εταιρεία στο κομμάτι των υποχρεώσεών 
της το οποίο καταφέρνει το 2011, να 
περιορίσει κατά 14,44%. Οι υποχρεώ-
σεις της Accenture για το 2011 διαμορ-
φώθηκαν σε 6,79 εκατ. ευρώ από 7,93 
εκατ. ευρώ το 2010.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ADVOCATE/B&M

SOCIAL MEDIA: ΔΕΝ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Σύμφωνα με διαδικτυακή μελέτη (social media check-up) της Advocate/Burson-

Marsteller, οι ελληνικές επιχειρήσεις, αν και έχουν αυξήσει την παρουσία τους στα κοι-
νωνικά δίκτυα, δεν τα χρησιμοποιούν επαρκώς και επιλέγουν τη μονόδρομη επικοινωνία 
στο πρότυπο της παραδοσιακής συμβατικής διαφήμισης. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση 
έδειξε ότι το 53% των επιχειρήσεων έχουν πλέον παρουσία σε μία τουλάχιστον από 
τις τέσσερις δημοφιλέστερες πλατφόρμες Social Media στην Ελλάδα, το Facebook, το 
Twitter, το YouTube και τα εταιρικά blogs. Σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2010 
πρόκειται για μία αύξηση της τάξης του 20%. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κυρίως την 
πλατφόρμα του Facebook, αλλά όχι σε σημαντικό βαθμό εμπλοκής. Παρά την έκρηξη του 
αριθμού των χρηστών social media στην Ελλάδα, φαίνεται πως οι μεγάλες επιχειρήσεις 
δεν χρησιμοποιούν τα κοινωνικά κανάλια για να ανοίξουν διάλογο με τους καταναλωτές 
και να ενισχύσουν το customer service τους, αφού μόλις το 30% των εταιρειών που 
χρησιμοποιούν το Facebook και το 18% των εταιρειών που χρησιμοποιούν το Twitter 
απαντούν στους χρήστες. Αντιθέτως, διακρίνεται μία επιφανειακή αντιμετώπιση η οποία 
περιορίζεται σε μονόδρομη επικοινωνία στο πρότυπο της παραδοσιακής συμβατικής 
διαφήμισης. H συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε από την ομάδα digital της 
Advocate/B-M και εξέτασε για δεύτερη συνεχή χρονιά τη σχέση που έχουν τα μέλη του 
Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδας με τα social media. 

ISQUARE: ΠΛΗΡΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ LION OS

H iSquare ανακοινώνει ότι η Apple έκανε 
διαθέσιμη τη νέα ενημέρωση λογισμικού 
για το Mac OS X Lion, έκδοση 10.7.3. 
Η iSquare έχει αναπτύξει και διαθέτει 
δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας της σειρά 
εφαρμογών και εργαλείων για την υπο-
στήριξη της ελληνικής γλώσσας, ενώ έχει 
διαχρονικά προσφέρει στους καταναλωτές 
υποστήριξη στην ελληνική γλώσσα ως α-
ναβάθμιση της εκάστοτε έκδοσης. Στο Mac 
OS X Lion, η Apple πλέον ενσωματώνει 
πλήρως την Ελληνική γλώσσα απευθείας 
στο λειτουργικό της σύστημα. Συνεπώς, 
η νέα, δωρεάν ενημέρωση λογισμικού για 
όλα τα Mac δίνει τη δυνατότητα σε όλους 
τους νέους αλλά και σε παλαιότερους 
χρήστες που χρησιμοποιούν το Mac OS X 
Lion να το λειτουργούν με πλήρη ελληνική 
υποστήριξη. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί 
να «κατεβάσει» από τη σελίδα της iSquare 
(isquare.gr/downloads) εντελώς δωρεάν 
και τον Ελληνικό Ορθογράφο για το Mac 
OS X Lion, που διορθώνει αυτόματα τα 
ορθογραφικά λάθη.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΚΕΕ 
ΓΙΑ ΤΟ DIGI-MOBILE

Σειρά προτάσεων για την επιτυχή υλο-
ποίηση του προγράμματος Digimobile, 
κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κι-

νητών Εφαρμογών Ελλάδος, μετά τα 
τεχνικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν 
στην Αττική και είχαν ως αποτέλεσμα τη 
δυσλειτουργία του συστήματος υποβολής 
των προτάσεων των επιχειρήσεων και 
κατ’ επέκταση την αμφισβήτηση της αρτι-
ότητας της διαδικασίας. Για το σκοπό αυτό 
ο ΣΕΚΕΕ απέστειλε, σε όλους τους συμμε-
τέχοντες ως προμηθευτές, στο Digimobile 
ηλεκτρονική επιστολή, ζητώντας να τον 
πληροφορήσουν αν και τί είδους προβλή-
ματα συνάντησε η εταιρεία τους κατά τη 
διαδικασία υποβολής. 

ACCENTURE ΑΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(σε ευρώ)

2011 2010 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2011/2010 

(%)

Κύκλος Εργασιών 42.927.482 37.507.322 14,45

Μεικτό Κέρδος 9.424.978 12.267.095 -23,17

EBITDA 3.076.462 7.419.891 -58,54

Καθαρά Κέρδη 

προ Φόρων

3.110.263 6.945.254 -55,22

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

60.000 60.000 -

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

6.841.544 4.934.223 38,65

Σύνολο 

Υποχρεώσεων

6.793.144 7.939.857 -14,44

Καθαρά Πάγια 341.444 332.950 2,55

Σύνολο 

Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού

13.200.537 12.283.423 7,47

Γενικό Σύνολο 

Ενεργητικού

13.634.688 12.874.080 5,91

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011 
(01/09/2010 έως 31/08/2011)


