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Για 40 συνεχόμενα έτη, σκοπός της εταιρίας είναι να προσφέρει αξία στους ασφαλισμένους μέσα από καινο-
τόμες ασφαλιστικές λύσεις ζωής, υγείας,  σύνταξης και επένδυσης, παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση. Ως απο-
τέλεσμα, η NN Hellas αποτελεί τη μεγαλύτερη πολυεθνική ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα. Η ΝΝ Hellas 
εφαρμόζει πολυκαναλική στρατηγική διανομής μέσω αποκλειστικού δικτύου πωλήσεων που αποτελείται 
από περισσότερους από 1,000 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και διατηρεί στρατηγική συνεργασία με την 
Τράπεζα Πειραιώς, ενώ παράλληλα, διανέμει προϊόντα  μέσω της διαδικτυακής της πλατφόρμας NN Direct. 
Προσφέρει επίσης προγράμματα γενικών ασφαλειών μέσω της ΝΝ Πρακτορειακής. 

Η NN Hellas έχει βραβευθεί ως η “Καλύτερη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής στην Ελλάδα” από το περιοδικό 
World Finance για έβδομη συνεχή χρονιά. Το 2021, η NN Hellas για τρεις συνεχόμενες χρονιές είναι η μονα-
δική ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα η οποία έλαβε τη διάκριση «Top Employer», από το διεθνώς αναγνω-
ρισμένο Ινστιτούτο «Top Employers».

Η Stanton Chase είναι πολυεθνική εταιρεία, εξειδικευμένη στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον 
τομέα της αναζήτησης στελεχών, αξιολόγησης στελεχών και στην εταιρική διακυβέρνηση. Αποτελεί την πρώτη 
επιλογή πολυεθνικών εταιρειών προσφέροντας υπηρεσίες σε παγκόσμια κλίμακα με γνώση και κατανόηση των 
ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών και απαιτήσεων.

Ιδρύθηκε το 1990 και λειτουργεί πλήρως οργανωμένη σε 45 χώρες με 76 γραφεία. Σύμφωνα με πρόσφατες 
έρευνες, βρίσκεται μεταξύ των 10 κορυφαίων διεθνών εταιρειών αναζήτησης στελεχών ως προς το μέγεθος, 
την αναγνώριση και τη φήμη της.

Η Stanton Chase είναι μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Συμβούλων Αναζήτησης Στελεχών (Association of 
Executive Search Consultants – AESC) και ακολουθεί αυστηρά τον κώδικα δεοντολογίας και λειτουργίας που 
έχει ορίσει ο συγκεκριμένος έγκριτος οργανισμός. H Stanton Chase Athens ιδρύθηκε το 2003 και σήμερα είναι 
το κεντρικό γραφείο για την ΝΑ Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, νο1 γραφείο στην περιοχή EMEA και νο5 παγκο-
σμίως σε έσοδα. Η εξωστρέφεια που χαρακτηρίζει την Stanton Chase Athens οδήγησε στην επέκτασή της στις 
δυναμικές αγορές των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών στη Ρουμανία, 
τη Σερβία, τη Βουλγαρία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των πελατών 
της τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

Η ομάδα μας αποτελείται από Συμβούλους και Ερευνητές εξειδικευμένους ανά τομέα επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας και με σημαντική εμπειρία στο χώρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι 
όλοι οι Σύμβουλοι της εταιρείας μας, απέκτησαν την εμπειρία και τις γνώσεις τους εργαζόμενοι ως ανώτατα 
στελέχη στους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας στους οποίους τώρα δραστηριοποιούνται. 

Παρέχουμε εξειδίκευση ανά τομέα στους ακόλουθους εννέα δυναμικούς κλάδους της αγοράς: 
• Καταναλωτικά προϊόντα • Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες • Κρατικοί φορείς, Εκπαίδευση και Μη κερδοσκο-
πικοί οργανισμοί • Βιομηχανία • Υγεία • Εφοδιαστική αλυσίδα και Μεταφορές • Φυσικοί Πόροι και Ενέργεια • 
Επαγγελματικές υπηρεσίες • Τεχνολογία
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Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, εταιρικής στρατηγικής, συ-
ναλλαγών 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. 

H EY λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1926. Η ΕΥ Ελλάδος διαθέτει γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ 
εντάσσεται στην περιοχή της ΕΜΕΙΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ινδία, Αφρική) και είναι μία από τις 31 χώρες 
που απαρτίζουν την περιοχή της CESA (Kεντρική, Ανατολική, Νοτιοανατολική Ευρώπη & Κεντρική Ασία) τη 
μεγαλύτερη περιοχή στην ΕΥ.

H Linkage είναι από τις κορυφαίες εταιρείες, παγκοσμίως, σε θέματα ηγεσίας, εκπαιδεύοντας ηγέτες και στε-
λέχη επιχειρήσεων στις κατάλληλες στρατηγικές, μεθοδολογίες και πρακτικές με στόχο την δική τους ανάπτυ-
ξη αλλά και των επιχειρήσεών τους. Για περισσότερα από 25 χρόνια, εκπληρώνουμε αυτήν την υπόσχεση, 
ευθυγραμμίζοντας στρατηγικά την ηγεσία, το ταλέντο και τον πολιτισμό μέσα σε οργανισμούς, παρέχοντας 
στρατηγικές συμβουλές για την ανάπτυξη της ηγεσίας και τα θέματα διαχείρισης ταλέντων και μέσω των εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων μας, των εργαστηρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων, των προσαρμοσμένων υπηρεσιών 
αξιολόγησης και της εκτελεστικής καθοδήγησης.

Η Linkage Greece, ξεκίνησε το 2008 από τους Δημήτρη Παπανικητόπουλο και Αρτέμη Μυρόπουλο και 
υλοποιεί ολοκληρωμένα, εξειδικευμένα προγράμματα training, coaching και team building για ένα ευρύ 
πελατολόγιο ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών. Έχει φιλοξενήσει μοναδικούς ομιλητές, όπως οι Nando 
Parrado, Zeljko Obradovic, Δημήτρης Ιτούδης, Scott Parazynski, Stephen Shapiro, Carla Harris και Mike 
Abrashoff, οι οποίοι έχουν μοιραστεί προσωπικές ιστορίες ηγεσίας και εμπειρίες προσφέροντας πολύτιμα 
μαθήματα στους συμμετέχοντες. Το 2018, η Linkage επεκτάθηκε στην Κύπρο για την παροχή καθοδήγησης 
σε θέματα ηγεσίας. Μέσω του δικτύου μας, που αποτελείται από παγκοσμίως αναγνωρισμένους ηγέτες, εν-
σωματώνουμε ιδέες και μεθοδολογίες και τις εφαρμόζουμε σε μαθησιακές εμπειρίες που κυμαίνονται από 
«μεγάλες» εκδηλώσεις ηγεσίας έως την απαράμιλλη ποιότητα στη συμβουλευτική, την εκπαίδευση και κα-
θοδήγηση. 

Στην Linkage, εμπνέουμε ανθρώπους, δημιουργούμε ιδέες και παρέχουμε πρακτικές προσεγγίσεις, που δη-
μιουργούν θετική αλλαγή στη καθημερινότητα της επιχείρησης. Καμία άλλη εταιρεία δεν μπορεί να συνδέσει 
περισσότερες ιδέες με περισσότερους τρόπους για να βοηθήσει τους -εξαιρετικά- μοναδικούς σας ανθρώπους 
να βελτιωθούν.
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