Η ICAP Group, με 53 χρόνια προσφοράς στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, είναι ένας από τους πιο
επιτυχημένους Ομίλους παροχής B2B υπηρεσιών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με 20 εταιρείες
σε 6 χώρες.

Εταιρεία
Με όραμα να αποτελεί την πρώτη επιλογή
των επιχειρήσεων, η ICAP Group εξελίσσεται σε έναν πολυσχιδή οργανισμό, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις σε ένα ευρύ
φάσμα επιχειρηματικών προκλήσεων.
Αυτή η επιδίωξη περιγράφεται και με τη
φράση «Your Business Partner» που συνοδεύει την εταιρική της επικοινωνία.
Από τις αρχές του 2007, στη μετοχική σύνθεση της ICAP, ισχυρό πλειοψηφικό πακέτο μετοχών κατέχει το SEEF fund της
Global Finance, της μεγαλύτερης εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων στη ΝΑ Ευρώπη
ενώ συμμετέχει και ο όμιλος Coface, ένας
εκ των μεγαλυτέρων παγκοσμίως ομίλων
ασφάλισης πιστώσεων.

Με ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση,
πελατοκεντρική προσέγγιση, σημαντικές
επενδύσεις και καινοτόμες υπηρεσίες,
έχει πετύχει μια δυναμική επέκταση, τόσο
μέσω οργανικής ανάπτυξης όσο και εξαγορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Σε συνέχεια της ταχείας ανάπτυξής της από
το 2007 έως το 2011 και της ανθεκτικότητας
που επέδειξε κατά την κορύφωση της κρί-

σης (2012-2013), επανήλθε σε αναπτυξιακή
τροχιά από το 2014 και το 2016 πέτυχε έσοδα ρεκόρ, ύψους €67 εκ., τετραπλασιάζοντας το μέγεθός της (από €18,1 εκ. το 2006).
H εταιρεία απασχολεί 1.300 άτομα προσωπικό σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ διαθέτει
ακόμα 2.200 υπαλλήλους, οι οποίοι εργάζονται σε εγκαταστάσεις πελατών της, μέσω
των υπηρεσιών Employment Solutions.

Προ όντα-Υπηρεσίες
Σήμερα η ICAP παρέχει μεγάλο εύρος
προϊόντων και υπηρεσιών που ομαδοποιούνται σε 4 μεγάλες κατηγορίες:

• CREDIT RISK SERVICES
• MARKETING SOLUTIONS
• MANAGEMENT CONSULTING
• PEOPLE & EMPLOYMENT SOLUTIONS

Κύρια Επιτεύγματα
Το 2016, η ICAP Group αναγνωρίστηκε για 4η
χρονιά ως National Champion από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό European
Business Awards. Επίσης έλαβε την τιμητική διάκριση «HR, Excellence Award»
της ΕΕΔΕ στην κατηγορία «Technology
in HR» της Google και αναδείχθηκε 1η
στην Εξυπηρέτηση Πελατών ανάμεσα σε
110 Premier SMB Partners (EMEA). Ακόμα, η ICAP Training Solutions έλαβε για
3η φορά το GOLD βραβείο στην κατηγορία
«Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Πωλητών» στο
πλαίσιο του Διαγωνισμού Sales Excellence
Awards.
Το 2015, η ΙCAP Group τιμήθηκε για 2η
συνεχή φορά με το Greek Exports Award,
στη κατηγορία «Παροχή Υπηρεσιών», ενώ
η ICAP Management Consultants έλαβε το
GOLD βραβείο στα πλαίσια του Διαγωνισμού Sales Excellence Awards στην κατηγορία «Καινοτόμο Προϊόν/ Υπηρεσία» και
η ICAP Outsourcing το χάλκινο βραβείο
στη κατηγορία «Διασυνοριακή Διαχείριση
Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο των
HR Community Awards.

Πρόσ ατες Εξελίξεις
Στο πλαίσιο ενίσχυσης του υγιούς επιχειρείν η ICAP συνεχίζει να αναπτύσσει πρωτοπόρες υπηρεσίες που ακουμπούν στις
ανάγκες των πελατών της και επιστρέφουν
αξία στην κοινωνία, τις επιχειρήσεις και το
περιβάλλον.

αίτερη αξία στην κοινωνική συνεισφορά,
δεδομένων των δύσκολων οικονομικών
συγκυριών που διανύουμε. Εντείνουμε τις δράσεις μας για την ενίσχυση των
αδύνατων κοινωνικών ομάδων μέσω διαφορετικών κάθε φορά ομάδων εθελοντών εργαζομένων που αφιερώνουν μια
εργάσιμη ημέρα για την υποστήριξή τους.

Με σεβασμό στην επιχειρηματική αειφορία,
η ICAP ίδρυσε την πρότυπη επιχειρηματική
κοινότητα «GREEN ANGELS» με στόχο τη
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των Επιχειρήσεων, εφαρμόζοντας στην
πράξη το πράσινο επιχειρείν.
Επενδύοντας σε πρωτοπόρες λύσεις που
αφορούν τη διαχείριση του πιστωτικού
κινδύνου και την πρόβλεψη της ταμειακής ρευστότητας για τις επιχειρήσεις στην
Ελληνική αγορά, εισήγαγε το Credit Risk
Platform. Το προϊόν συνδυάζει την επιχειρηματική πληροφόρηση της ICAP με την
προσωπική πληροφόρηση, αποτυπώνοντας
μια 360ο εικόνα για τον πελάτη. Παράλληλα,
βελτίωσε την Β2Β πλατφόρμα στην Ελλάδα
με την προσθήκη νέων λειτουργιών και
ανέπτυξε νέα πλατφόρμα Β2Β στην Σερβία.
Τέλος, στο πλαίσιο προβολής των καλύτερων Επιχειρηματικών Πρακτικών, εξέδωσε την πρώτη αυτόνομη ετήσια μελέτη, «Η
Ελλάδα σε αριθμούς», που περιλαμβάνει τα
συγκεντρωτικά οικονομικά αποτελέσματα
του Ελληνικού Εταιρικού Τομέα για 12 κλάδους και την νέα επιχειρηματική έκδοση,
«Χρυσές Επέτειοι», μία επιτομή στις εταιρείες που γιορτάζουν το 2016 μια σημαντική
επέτειο από την ίδρυσή τους, ενώ κυκλοφόρησε και τον 1ο Κοινωνικό της Απολογισμό.

σως δεν γνωρίζατε ότι…
Αξίες- ραμα
Όραμά της ICAP είναι να είναι ο πιο πετυχημένος Όμιλος Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
και η πρώτη επιλογή αυτών, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις σε πολλούς
τομείς.
Η Eστίαση στον Πελάτη, η Αποτελεσματικότητα, η Μετατροπή της Γνώσης σε Αξία,
η Καινοτομία και η Προσφορά στους Ανθρώπους μας, στην Κοινωνία και στο Περιβάλλον αποτελούν τις πέντε εταιρικές μας
αξίες. Θεωρούμε ότι η προσφορά προς
την κοινωνία και η κοινωνικά υπεύθυνη
συμπεριφορά των επιχειρήσεων συμβάλλει στην επιχειρηματική επιτυχία. Στο
πλαίσιο αυτό και παραμένοντας πιστοί
στις αξίες μας, έχουμε αναπτύξει ένα
πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης βασιζόμενο σε τρεις άξονες: Στους
ρ
ςμ
ς, στην κοινωνία και στο
ανθρώπους
μας,
περιβάλλον.

• Η ICAP Group είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωριστεί:

·

ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating
Agency - CRA) από την European
Securities and Markets Authority –
ESMA (2011).

· ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστολη-

πτικών Αξιολογήσεων (External Credit
Assessment Institution, ECAI) στα
πλαίσια εφαρμογής των Οδηγιών της
Βασιλείας ΙΙ και της Ε.Ε.
• Η ICAP Group διαθέτει:

·τη μεγαλύτερη Βάση Δεδομένων στην

Ελλάδα, την ICAP DataBank με πληροφορίες για περισσότερες από 550.000
Ελληνικές επιχειρήσεις.

·

βάσεις Δεδομένων στη Ρουμανία,
στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στη Βοσνία
& Ερζεγοβίνη και στην Κύπρο με συνολικά στοιχεία για περισσότερες από
2.800.000 εταιρείες.
- Διεκπεραιώνει 1.000.000 αιτήματα
επιχειρηματικής πληροφόρησης το
χρόνο.

Θέτουμε στο επίκεντρο ττους Ανθρώπους
μας, υιοθετώντας πρακτικές που συμβάλλουν στην αναγνώριση και ανάπτυξή
τους. Πραγματοποιούμε δράσεις για την
προστασία του περιβάλλοντος και την
ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Προσδίδουμε όμως και ιδι-

- Παρέχει on-line πρόσβαση σε
800.000 εταιρείες σε 4 χώρες.
- Διαθέτει Βάση Βιογραφικών για
πάνω από 100.000 Στελέχη της Ελληνικής Αγοράς και 30.000 Στελέχη συνολικά στις χώρες.

www.icap.gr

Ιστορικοί Σταθμοί
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της Διεύθυνσης
Επιχειρηματικής
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