Εταιρικό Προφίλ

Η επιχείρηση ΚΕΡΔΟΣ έχει μια δυναμική παρουσία στην Κρήτη εδώ και 15 χρόνια,
προσφέροντας με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.
Βασικός στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών μας
ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και αντίστοιχο κέρδος γι' αυτούς.

Με αυτά τα κριτήρια δραστηριοποιούμαστε στον κτηματομεσιτικό, λογιστικό, ασφαλιστικό
και χρηματοοικονομικό-επενδυτικό τομέα. Η πορεία μας, σε συνδυασμό με την εμπειρία που
αποκτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, μας καθιστούν πρωτοπόρους και ειδικούς στον τομέα μας.
Η πορεία μας
Τα πρώτα βήματα της επιχείρησής μας γίνονται το 1993 όταν ξεκινάμε το πρώτο
λογιστικό γραφείο στις Καλύβες Αποκορώνου. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν άμεση κι
από την πρώτη στιγμή εδραιώθηκαν σχέσεις εμπιστοσύνης.
Μέσα στα πλαίσια της καλής συνεργασίας, η επιχείρηση εκτός από λογιστικές εργασίες
αρχίζει να προσφέρει κι άλλες συμπληρωματικές υπηρεσίες που σχετίζονται με δημόσιες
υπηρεσίες και τράπεζες. Αυτή ήταν κι η αφετηρία ώστε να διευρύνουμε αργότερα τις
επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και σε άλλους τομείς.
- Το 1998 είναι ένας σημαντικός σταθμός στην πορεία μας, όταν κάτω από την
επωνυμία «ΚΕΡΔΟΣ» διευρύνουμε τις δραστηριότητές μας στον κτηματομεσιτικό και
ασφαλιστικό τομέα.
- Το 2000 εγκαινιάζουμε την δραστηριοποίησή μας στον χρηματοοικονομικό &
επενδυτικό τομέα.
- Το 2002 γίνεται η έναρξη του υποκαταστήματος της επιχείρησης στα Χανιά.
- Το 2002 ιδρύεται ο Σύλλογος Μεσιτών Νομού Χανίων (ΣΥΜΕΝΟΧ) του οποίου είμαστε
ιδρυτικά μέλη και σήμερα η κα. Έφη Σγουράκη είναι μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου.
- Το 2008 γινόμαστε μέλη του δικτύου e-real estate (Πανελλαδικό Δίκτυο Μεσιτών) που
έχει σαν αποτέλεσμα την προβολή & διαφήμιση των ακινήτων των πελατών μας σε όλη την
Ελλάδα.
Η επιχείρησή μας είναι μέλος του Ελληνο-Ιταλικού, Ελληνο-Γερμανικού & Ελληνο-Ρωσικού
Επιμελητηρίου.
Η επιχείρηση επίσης συμμετέχει σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω της
οποίας επιτυγχάνουμε την καλύτερη δυνατή προώθηση των ακινήτων των πελατών μας.
Το προσωπικό μας
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Το προσωπικό μας απαρτίζεται από ικανά και καταρτισμένα στελέχη που με συνεχή
επιμόρφωση στοιχειοθετούν μια δυναμική ομάδα που με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμό
στον πελάτη και τις μοναδικές ανάγκες του, βρίσκεται στη διάθεσή σας για να υλοποιήσει
τους στόχους σας.
Οι στόχοι μας
Βασικός μας στόχος είναι κατ' αρχήν η συνεχής βελτιστοποίηση των παρεχομένων
υπηρεσιών μας. Ταυτόχρονα όμως, και δεδομένων των αλλαγών που συντελούνται στην
εγχώρια αλλά και στην παγκόσμια αγορά, παρατηρούμε, διερευνούμε και προετοιμαζόμαστε
για τις επιχειρηματικές προκλήσεις του μέλλοντος.
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