Η επισείπηζη ΑΣΚΗΤΗ ΑΠΟ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ πος εδπεωει ζηην πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ ενηάσθηκε ζηη δπάζη
«Επγαλειοθήκη Ανηαγυνιζηικψηηηαρ» πποχπολογιζμοω 400 εκαη. Εσρώ. Η δπάζη ζηοσεωει ζηη βεληίυζη ηηρ
ανηαγυνιζηικψηηηαρ ηυν μικπϊν και πολω μικπϊν επισειπήζευν, επενδωονηαρ ζηον παπαγυγικψ εκζςγσπονιζμψ ηοςρ,
ηην ςιοθέηηζη ζςζηημάηυν ηςποποίηζηρ & πιζηοποίηζηρ, καθϊρ και ζε branding και τηθιακή πποβολή.
Ο ζςνολικψρ πποχπολογιζμψρ ηηρ επένδςζηρ είναι 50.650€ εκ ηυν οποίυν η δημψζια δαπάνη ανέπσεηαι ζε 25.325€
και ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηην Ελλάδα και ηο Εςπυπαφκψ Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ ηηρ Εςπυπαφκήρ
Ένυζηρ.
Το επιτειρημαηικό ζτέδιο ποσ εγκρίθηκε προς τρημαηοδόηηζη και σλοποιείηαι, περιλαμβάνει επενδύζεις
ζηις παρακάηω καηηγορίες:
 Μησανήμαηα – Εξοπλιζμψρ
Μέζω ηης ζσμμεηοτής ζηη Δράζη, η επιτείρηζη πέηστε:

 βεληίυζη ηηρ ανηαγυνιζηικψηηηαρ ηηρ
 αωξηζη ηηρ κεπδοθοπίαρ ηηρ
 ενίζσςζη ηηρ εξυζηπέθειαρ
 επέκηαζη ηηρ αγοπάρ με ηη πποζθήκη νέυν πποφψνηυν & ςπηπεζιϊν
 εξαζθάλιζη ςτηλψηεπηρ ποιψηηηαρ πποφψνηα & ςπηπεζίερ

 αωξηζη ηηρ παπαγυγικψηηηαρ & βεληίυζη λειηοςπγικϊν διαδικαζιϊν
 ενίζσςζη ηηρ επισειπημαηικψηηηαρ
 δημιοςπγία / διαηήπηζη ποιοηικϊν θέζευν επγαζίαρ
Με ηη ζςμβολή ηος ΕΠΑνΕΚ ενιζσωθηκε η επισείπηζη αποθέπονηαρ οθέλη ζηην ανηαγυνιζηικψηηηα ηηρ σϊπαρ καθϊρ
και ζηην ηοπική οικονομία.

The enterprise ASKITI STYLIANI based in Central Macedonia region, has joined the Action “Competitiveness
Toolbox” with a total budget of 400 million €. The Action aims at supporting existing small and very small
enterprises, in order to upgrade and improve their competitive position in domestic and international markets, by
investing in the modernization of their production equipment and by adopting product certifications.
The investment’s total budget is 50.650€ out of which 25.325€ is public expenditure. The Action is co-financed by
Greece and the European Union - European Regional Development Fund.
The approved co-financed Business Plan includes investments on the following categories:
 Machinery – Equipment
Through the participation in the Action, the enterprise achieved:


Competitiveness improvement



Increase of profitability



Reinforcement of an extrovert business profile



Market expenditure by adopting new products and services



Creation of better quality products and services



Increase of productivity and improvement of operational procedures



Entrepreneurship Reinforcement



Creation/ retention of jobs

The support of EPAnEK proved beneficial, not only for the enterprise but for the competitiveness of the national as
well as the local economy.

