
ΣΟΛ #25 Years Of Excellence 
Γιορτάζοντας 25 χρόνια συνεργασίας, αριστείας, εξέλιξης, εμπειρίας. 

Με μεγάλη ανταπόκριση, συνεργάτες και πελάτες της ΣΟΛ Crowe, παρευρέθηκαν στην μεγάλη 
γιορτή της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού- 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 

Ο λόγος για την επέτειο των 25 ετών από την ίδρυση της εταιρείας το 1993. 

Με περισσότερους από 600 καλεσμένους, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Δραγασάκης, 
ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστής Χατζηδάκης καθώς και θεσμικοί εκπρόσωποι, 
αλλά και στελέχη της επιχειρηματικής σκηνής της χώρας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα 
8λεπτο βίντεο με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους της εταιρείας, εξιστορώντας  το ξεκίνημά της, 
την μέχρι τώρα διαδρομή της και όλα όσα σημαίνουν για αυτούς να εργάζεσαι στην ΣΟΛ Crowe. 
Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες για την εκδήλωση εδώ.

2ο Disrupt Greece με την ΣΟΛ Crowe Executive Partner 
Mentoring και coaching των 10 finalist του διαγωνισμού τους επόμενους μήνες από την 
ΣΟΛ Crowe

Στον διαγωνισμό καινοτομίας που έριξε αυλαία στις 25 Σεπτεμβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, είδαμε 
και μάθαμε πολλά. Cyborg καλλιτέχνες, keynote speakers από την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική 
κοινότητα της Ελλάδας και του εξωτερικού, τεχνητή νοημοσύνη αλλά και πως η νέα τεχνολογία 
εισέρχεται στο σημερινό μοντέλο της εργασίας και συνθέτει το μέλλον της, ήταν οι κεντρικοί 
άξονες της  

Περισσότερες από 40 ομάδες νέων ανθρώπων προσήλθαν στην διαγωνιστική διαδικασία του 
θεσμού Disrupt Greece που διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά από το Fortune και τους In-
dustry Disruptors - Game Changers. Οι καλύτερες 10 ομάδες που ξεχώρισαν αλλά και οι 3 ‘νικητές’  
των μαχών που κατάφεραν να πείσουν για την καινοτομία και την εφαρμογή της επιχειρηματικής 
τους ιδέας ,κατέκτησαν ένα συνολικό πακέτο χρηματικών βραβείων και υπηρεσιών αξίας 100.000 
ευρώ.  

Στο επόμενο διάστημα, η εξειδικευμένη ομάδα της ΣΟΛ Crowe θα βρεθεί δίπλα στους dis-
ruptors, στηρίζοντας στην πράξη και από την αρχή το ελληνικό οικοσύστημα της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας, για να μπορέσουν να δουν την ιδέα τους να παίρνει σάρκα και οστά. 

Stay tuned…
Sneak Peek με όλες τις λεπτομέρειες για τις νικητήριες ομάδες αλλά και τα backstage του 2ου 
Disrupt Greece με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, συνεντεύξεις και pitching ομάδων.
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