
Εταιρική 
Παρουσίαση



Ξεκινήσαμε το 2000 ως Q-PLAN Βορείου Ελλάδος. Βασιζόμαστε στην 
ομάδα και συνεχώς την ενισχύουμε. Σε κάθε πελάτη κι έργο αποδίδουμε 
τη μοναδικότητα που τους αρμόζει. Επενδύουμε στην εμπιστοσύνη, 
αντιμετωπίζοντας με εντιμότητα, ειλικρίνεια κι αμοιβαιότητα όλες 
μας τις σχέσεις κι αναλαμβάνοντας με συνέπεια, τις ευθύνες των 
δεσμεύσεων μας. Έτσι, έχουμε αναπτύξει και συνεχώς διευρύνουμε ένα 
δίκτυο εκλεκτών συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η αποστολή μας 
Η Q-PLAN INTERNATIONAL να είναι ένα υγιές κοινωνικό κύτταρο.



Αρχές
Εμπιστοσύνη
Αλλαγή
Εξέλιξη

Έχουμε εγκαταστήσει και εφαρμόζουμε, για το σύνολο των δραστηριοτήτων μας, Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιημένο κατά ISO 9001 από την TUV HELLAS (TUV NORD)

Η Q-PLAN INTERNATIONAL να προσθέτει αξία με τη δραστηριότητά της σε όσους 
επηρεάζονται από τη λειτουργία της (εταίροι, απασχολούμενοι, πελάτες, προμηθευτές, 
συνεργάτες, κοινωνία).

Προς την κατεύθυνση αυτή, δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για:

•την έμπρακτη τήρηση των αρχών μας,

•την διαμόρφωση αμοιβαίως επωφελών σχέσεων εμπιστοσύνης με την αγορά (πελάτες, προμηθευτές, 
συνεργάτες κλπ), 

•την διαρκή και μετρήσιμη βελτίωση,

•την διάθεση των αναγκαίων πόρων για τη διασφάλιση επαρκούς υποδομής,

•την παροχή υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες κάθε πελάτη και έργου,

•την στελέχωση με υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και την ενθάρρυνση της ενεργού 
συμμετοχής του για την επιτυχία της κοινής πορείας.

Η πολιτική μας



Διεθνή έργα 
και μελέτες
Έργα Έρευνας και Καινοτομίας. 
Μελέτες για λογαριασμό  
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
ή άλλων φορέων.

Συστήματα 
Διαχείρισης
Υποστήριξη κάθε είδους και 
μεγέθους, ιδιωτικού ή δημόσιου 
νομικού προσώπου για την  
πιστοποίηση/ διαπίστευσή του 
σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Χρηματοδοτικά 
Προγράμματα
Υποστήριξη ιδιωτικών 
επιχειρήσεων για την αξιοποίηση 
χρηματοδοτικών ευκαιριών των 
επενδυτικών τους σχεδίων.

Οι υπηρεσίες μας 

Γνώση
Αξιοπιστία
Ποιότητα
Εμπειρία



Διεθνή έργα και μελέτες
Σχηματίζουμε και συμμετέχουμε σε διεθνείς κοινοπραξίες για την υλοποίηση έργων 
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (στο πλαίσιο προγραμμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP6, FP7, H2020, COSMΕ, κλπ), καθώς και μελετών πολιτικής για 
λογαριασμό Γενικών Διευθύνσεων/ Φορέων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (στο πλαίσιο του 
σχεδιασμού ευρωπαϊκών πολιτικών και δράσεων).

Οι υπηρεσίες μας εστιάζονται κυρίως (i) στο 
σχεδιασμό νέων έργων/ μελετών και στην 
προετοιμασία των αντίστοιχων προτάσεων/ 
προσφορών, (ii) στον συντονισμό/ διοίκηση 
των έργων/ μελετών, (iii) στην υποστήριξη της 
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων μέσω ανάπτυξης 
επιχειρηματικών μοντέλων, επιχειρηματικών  
σχεδίων και μελετών βιωσιμότητας, και (iv) στην 
επικοινωνία, προβολή και διάχυση των έργων  
και των αποτελεσμάτων τους σε τοπικό, εθνικό  
και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ιδιαίτερο τομέα δραστηριότητας αποτελούν  
οι μελέτες διερεύνησης και αποτίμησης της 
κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας 
σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ασκήσεις 
προοπτικής διερεύνησης της μελλοντικής 
διαμόρφωσης της Έρευνας και της Καινοτομίας, 
καθώς και οι μελέτες αξιολόγησης  των 
κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων από την 
υλοποίηση (ερευνητικών, εκπαιδευτικών, κλπ.) 
έργων/ προγραμμάτων/ δράσεων για λογαριασμό 
Ευρωπαϊκών και Εθνικών φορέων πολιτικής,  
καθώς και Κοινωφελών και Φιλανθρωπικών 
ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι υπηρεσίες μας 



Συστήματα Διαχείρισης
Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την εκπόνηση μελετών οργάνωσης και 
την εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 
Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας, Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
Ασφάλειας Τροφίμων, Ασφάλειας Πληροφοριών κλπ). 

Είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε κάθε οργανισμό/
επιχείρηση/ εργαστήριο του ιδιωτικού και δημοσίου 
τομέα, ανεξαρτήτως αντικειμένου και μεγέθους για 
την πιστοποίηση/ διαπίστευσή/ συμμόρφωση του 
σύμφωνα με εθνικά/ διεθνή/ ιδιωτικά πρότυπα και 
κανονισμούς (πχ ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, 
ISO 22000, GDPR, ISO 45001, ISO 27001, TISAX, ISO 
13485, ISO 17025, ISO 17189 κλπ).

Ξεκινώντας από την ανάλυση/ διάγνωση της 
υφιστάμενης κατάστασης, περνάμε στην ανάπτυξη 
της αναγκαίας τεκμηρίωσης, στην εκπαίδευση του 
προσωπικού και στην υποστήριξη και επιθεώρηση 

της εφαρμογής των Συστημάτων τόσο μέχρι τη 
λήψη των πιστοποιητικών, όσο και μετά από αυτή 
(«συντήρηση» Συστημάτων Διαχείρισης). 

Τα Συστήματα Διαχείρισης που αναπτύσσουμε  
δεν εστιάζονται στην απλή κάλυψη των απαιτήσεων 
των αντιστοίχων προτύπων, αλλά αποσκοπούν  
να καθίστανται «εργαλεία» καθημερινής διοίκησης, 
ελέγχου και συνεχούς βελτίωσης. Είναι Συστήματα 
αποδοτικά κι ευέλικτα, χωρίς περιττή γραφειοκρατία, 
προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρα-
κτηριστικά κάθε περίπτωσης.

Οι υπηρεσίες μας 



Χρηματοδοτικά προγράμματα
Υποστηρίζουμε Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα (ανεξαρτήτως αντικειμένου 
και μεγέθους), ώστε να διαμορφώσουν την επιχειρηματική και επενδυτική τους στρατηγική 
και να αξιοποιήσουν τις διάφορες ευκαιρίες χρηματοδότησης από σχετικά προγράμματα και 
αναπτυξιακούς νόμους.

Σε σχέση με τα προγράμματα επιχορήγησης και τους αναπτυξιακούς νόμους, καλύπτουμε 
όλο το φάσμα των σχετικών αναγκών των Επιχειρήσεων:

• Αναλύουμε την υφιστάμενη κατάσταση, τις ανάγκες 
και τα αναπτυξιακά σχέδια.

• Παρέχουμε ενημέρωση κι επιλέγουμε τα πλέον 
κατάλληλα χρηματοδοτικά προγράμματα σε  
σχέση με τις ανάγκες, επισημαίνοντας τις 
δεσμεύσεις που συνεπάγεται η συμμετοχή  
στο εκάστοτε πρόγραμμα.

• Διενεργούμε προ-αξιολόγηση (όταν αυτό είναι 
δυνατόν) για την εκτίμηση των πιθανοτήτων 
έγκρισης της προς υποβολή πρότασης και τη  
λήψη των σχετικών αποφάσεων.

• Παρέχουμε υποστήριξη στο σχεδιασμό, την άρτια 
προετοιμασία και την έγκαιρη υποβολή των 
προτάσεων-μελετών και παρακολουθούμε την 
πορεία αξιολόγησης.

• Υποστηρίζουμε την διαχείριση των εγκεκριμένων 
έργων με στόχο την εξασφάλιση της λήψης  
της επιχορήγησης στο συντομότερο χρόνο και 
χωρίς προβλήματα.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την εκπόνηση:

• Επιχειρηματικών σχεδίων για την υποστήριξη της 
διαμόρφωσης επιχειρηματικής στρατηγικής.

• Μελετών σκοπιμότητας, αναλύσεων βιωσιμότητας 
κι ευαισθησίας επενδύσεων για την υποβοήθηση στη 
λήψη επιχειρηματικών κι επενδυτικών αποφάσεων.

Οι υπηρεσίες μας 



Περήφανοι για τις συνεργασίες μας



Ελ. Βενιζέλου 11,   
55133, Καλαμαριά,  
Θεσσαλονίκη

2310 257 277  
info@qplan-intl.gr

www.qplan-intl.gr


