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Η επιχείρηση ΣΤΥΛ. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Β.Ε.Ε. που εδρεύει στην Περιφέρεια Κρήτης εντάχθηκε στη δράση
«Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης». Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ με σκοπό την ενδυνάμωση του
σκέλους της εφαρμογής ΤΠΕ ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους
παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 7.587 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο
100% της επένδυσης και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει
επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:
✓ Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ

✓ Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού, εφαρμογών γραφείου, ανάπτυξη ιστοσελίδας, υπηρεσίες e-shop κ.α.
✓ Άλλες Ψηφιακές Υπηρεσίες (ψηφιακή διαφήμιση, πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, καταχώρηση
και μεταφορά δεδομένων κ.α.)

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:
✓ βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
✓ αύξηση της κερδοφορίας της
✓ ενίσχυση της εξωστρέφειας
✓ ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
✓ δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας
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Η επηρείξεζε ΣΤΥΛ. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΒΔΔ πνπ εδξεχεη ζηελ πεξηθέξεηα Κρήηης εληάρζεθε ζηε δξάζε
«Εξγαιεηνζήθε Αληαγσληζηηθφηεηαο» πξνυπνινγηζκνχ 400 εκαη. Δσρώ. Η δξάζε ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, επελδχνληαο ζηνλ παξαγσγηθφ εθζπγρξνληζκφ ηνπο,
ηελ πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ ηππνπνίεζεο & πηζηνπνίεζεο, θαζψο θαη ζε branding θαη ςεθηαθή πξνβνιή.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο είλαη 194.700 € εθ ησλ νπνίσλ ε δεκφζηα δαπάλε αλέξρεηαη ζε
116.420 € θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Ειιάδα θαη ην Επξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο.
Το επιτειρημαηικό ζτέδιο ποσ εγκρίθηκε προς τρημαηοδόηηζη και σλοποιείηαι, περιλαμβάνει επενδύζεις
ζηις παρακάηω καηηγορίες:
 Μεραλήκαηα – Εμνπιηζκφο
 Πηζηνπνίεζε Πξντφλησλ – Υπεξεζηψλ – Δηαδηθαζηψλ
 Σπζθεπαζία – Εηηθέηα – Branding
 Ψεθηαθή Πξνβνιή
 Μεηαθνξηθά κέζα
 Μηζζνινγηθφ θφζηνο εξγαδνκέλσλ (λέν πξνζσπηθφ)
Μέζω ηης ζσμμεηοτής ζηη Γράζη, η επιτείρηζη πέηστε:
 βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
 αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο
 ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο
 επέθηαζε ηεο αγνξάο κε ηε πξνζζήθε λέσλ πξντφλησλ & ππεξεζηψλ
 εμαζθάιηζε πςειφηεξεο πνηφηεηαο πξντφληα & ππεξεζίεο
 αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο & βειηίσζε ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ
 ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
 δεκηνπξγία / δηαηήξεζε πνηνηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο
Με ηε ζπκβνιή ηνπ ΕΠΑλΕΚ εληζρχζεθε ε επηρείξεζε απνθέξνληαο νθέιε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο θαζψο
θαη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία.

