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Εταιρικό προφίλ 

    H TC Consulting  είναι μια ελληνική εταιρία η οποία ιδρύθηκε το 2008 με έδρα 

τη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα τη διεύθυνση Ψαρών 21 & Κ. Καραμανλή, 

και έκτοτε προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις και 

φορείς/οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα εστιάζοντας, κυρίως στο 

χώρο της Μεταφοράς Τεχνολογίας. 

     

    Κύρια δραστηριότητά της είναι η διαχείριση καινοτόμων σχεδίων στους τομείς 

της Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ), για επιχειρήσεις και φορείς 

έρευνας και ανάπτυξης. Με  διεθνή παρουσία και διακεκριμένο πελατολόγιο 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό παρέχει  λύσεις  για το 

χρηματοοικονομικό, αλλά και τον ευρύτερο επιχειρηματικό κλάδο καθώς και 

τον δημόσιο τομέα. 

 



Οργανόγραμμα 

Διεύθυνση 

Τμήμα 
Γραμματειακής 
Υποστήριξης 

Τμήμα 
Υπηρεσιών 

Τμήμα πωλήσεων  

Τμήμα R&A/Έρευνας & 
Ανάλυσης 

Τμήμα 
Διαφήμισης/Προώ-

θησης 
Τμήμα Λογιστηρίου 

Τεχνικό Τμήμα 
Διαδικτύου 



Οργανόγραμμα 
Όλων  των Τμημάτων προΐσταται ο κ/ος Παπανικολόπουλος, που αποτελεί την 

Διεύθυνση του συνόλου των λειτουργιών της επιχείρησης.  

• Τμήμα Λογιστηρίου:έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την έκδοση και 

τήρηση όλων των παραστατικών και διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων 

• Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης: αποτελείται από τρία υποτμήματα: 

    -Τμήμα Υπηρεσιών: προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες.  

    -Τμήμα πωλήσεων:κλείσιμο των συμφωνιών, την προσφορά εκπτώσεων και  

την ενημέρωση του τμήματος Υπηρεσιών.  

   -Τεχνικό Τμήμα Διαδικτύου:κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων, καθώς 

και ενημέρωση και διόρθωση για τυχόν βλάβες. 

• Τμήμα Διαφήμισης/Προώθησης:παρακολούθηση της λειτουργίας της 

αγοράς και των αναγκών αυτής και τις συνθήκες που επικρατούν  ώστε να 

καθίσταται ικανή η επιχείρηση να λειτουργεί πάντα στα πλαίσια του 

ανταγωνισμού. 

• Τμήμα Έρευνας και Ανάλυσης:Η επιχείρηση διατηρεί τμήμα ερευνών και 

ανάπτυξης, για επινόηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών και εξασφάλισης 

της συνεχής παρουσίας της στην αγορά. 

 



Υπηρεσίες 

• TC Research 

• Δημιουργία Εταιρικής 
Ταυτότητας 

• Yπηρεσίες 
σχεδιασμού & 
υλοποίησης 
ποσοτικών και 
ποιοτικών Ερευνών 
Αγοράς 

 

• Social Media Marketing 

• Αποστολή SMS 

• Δημοσίευση Ισολογισμών 

• Διαφήμιση Google Adwords 

• Χρηματοδότηση & 
Διαχείριση 
Επιχειρηματικών 
Σχεδίων (Business 
Plans) 

• Διερεύνηση 
χρηματοδοτούμενων 
ευκαιριών για την 
αξιοποίηση 
πρόσφατων  ενισχύσε
ων από τον ΕΣΠΑ 

• Αξιολόγηση 
Επενδυτικών Σχεδίων 

• Υπολογισμός Αξίας 
επιχείρησης 

Συμβουλευ-
τικές 

Υπηρεσίες 
Διαφήμιση 

Έρευνα Ιστοσελίδα 

•Κατασκευή και 

προώθηση Ιστοσελίδων 

•Φιλοξενία Ιστοσελίδων 



Οι υπηρεσίες αναλυτικά 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

    Η TC Consulting προσφέρει τις υπηρεσίες της στην αναγνώριση 

ευκαιριών και στην εκπόνηση μελετών με σκοπό τη χρηματοδότηση των 

τεχνολογικών, επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των 

επιχειρήσεων στο πλαίσιο εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

Ακόμη επιμελείται τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων 

δικαιολογητικών και στοιχείων που καθορίζονται από το εκάστοτε 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα καθώς και την άρτια προετοιαμασία 

φακέλου υποψηφιότητας για χρηματοδότηση σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του κάθε προγράμματος. 

 



TC Research 

    Εξειδικευμένοι σύμβουλοι  και  αναλυτές περέχουν συμβουλές και 

διεξάγουν έρευνες σχετικά με οποιαδήποτε αγορά, τομέα ή εταιρία. 

Κατέχοντας την  γνώση και εμπειρία η TC Consulting μεταβιβάζει 

στις επιχειρήσεις  όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που 

απαιτούνται ώστε να λάβουν τις σωστές αποφάσεις, να αναπτύξουν 

τη στρατηγική για να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις ανάγκες 

των πελατών τους ώστε να προηγούνται των ανταγωνιστών τους. 



Κατασκευή και προώθηση (SEO) ιστοσελίδων 
              Η εταιρία ειδικεύεται στη σχεδίαση και κατασκευή e-shop σε γλώσσα 

προγραμματισμού PHP με κείμενα, φωτογραφίες, καλάθι 
αγορών καθώς και δυνατότητα σύνδεσης με πιστωτικές κάρτες. 
Επιπλέον, δημιουργεί link με site συνεργαζόμενων εταιρειών στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό και mail form για απευθείας επικοινωνία με 
τους επισκέπτες της ιστοσελίδας (website) σας. Οι τεχνικές αυτές 
έχουν κύριο στόχο την ανάδειξη και βελτίωση της δημοτικότητας μιας 
ιστοσελίδας – online επιχείρησης.Μερικά παραδείγματα των πελατών 
είναι: 

• Vip Tour Halkidiki 
•  Selida eshop 
• Futures and Options 
• Sartoria Nikos Dallas 
• Nirali 
• Crowdfunding Seed 
• Thess Hostel 
• Promotion Computers 
• Okana  
• Havana Classic Car 
  

 



Διαφήμιση Google Adwords 

    Στοχεύουμε στις συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών για τις οποίες 

ψάχνουν στη μηχανή αναζήτησης Google προσφέροντας τη δική μας 

υπηρεσία / προϊόν σαν αποτέλεσμα αναζήτησης. Η  διαχείριση του 

διαφημιστικού λογαριασμού περιλαμβάνει: 

• Παρακολούθηση της πορείας της διαφημιστικής καμπάνιας 

• Συχνή ανανέωση των λέξεων κλειδιών 

• Παρακολούθηση του ανταγωνισμού στις λέξεις κλειδιά που επιθυμείτε 

• Παράδοση αναφοράς Google Analytics για σωστή αξιολόγηση των 

επισκέψεων στην ιστοσελίδα σας. 

  

 



Social Media Management 

    Δεδομένου ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ο πιο άμεσος, 

διεισδυτικός και ταχύτατος τρόπος προβολής και προώθησης 

προϊόντων, υπηρεσιών, έργων και γεγονότων οι υπηρεσίες που 

παρέχει είναι οι εξής: 

• Επιλογή μέσων κοινωνικής δικτύωσης  

• Δημιουργία σελίδων στα επιλεγμένα μέσα  

• Δημιουργία Facebook-applications  

• Διαχείριση Προβολή – προώθηση Δημιουργία διαφημίσεων, 

διαγωνισμών, κουπονιών 

•  Παρακολούθηση Στατιστικά στοιχεία – ανάλυση 

 



Αποστολή SMS 

   Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του SMS Marketing δίνουμε τη 

δυνατότητα μαζικής επικοινωνίας με τους πελάτες σας, εύκολα, 

γρήγορα, απλά και οικονομικά.  

• Ενιαία χρέωση για κάθε SMS (160 χαρακτήρων) για όλα τα κινητά στην 

Ελλάδα.  

•  Δυνατότητα αποστολής 10.000 sms/min 

• Δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού 

• Αναλυτικές στατιστικές αναφορές παράδοσης 

• Αυτόματη διαγραφή διπλοεγγραφών 

 



Πελάτες 
    Η εταιρία διαθέτει  ένα επιλεγμένο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών. Το 

πελατολόγιό της αποτελείται από δεκάδες επιχειρήσεις καλύπτοντας όλο το 
φάσμα της ελληνικής  και ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας .Ξεχωρίζει για την 
σταθερή αφοσίωση που παρέχει στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε πελάτη 
της. Οι πελάτες  είναι μεγάλου μεγέθους εταιρίες και οργανισμοί από ένα 
ποικίλο πεδίο χαρακτηριστικών και ενδιαφερόντων, στο οποίο 
περιλαμβάνονται: 

• Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί 
• Εταιρίες λειτουργίας μεταφορικών συστημάτων 
• System integrators 
• Εταιρίες στον χώρο της Βιομηχανίας των Υπηρεσιών  
• Κατασκευαστικές εταιρίες 
• Υπουργεία, εταιρίες του Δημόσιου τομέα και ΟΤΑ 
     
    Ενδεικτικά μερικοί  πελάτες είναι: 
• TEKA ALUMINIUM – Κουφώματα Αλουμινίου 
• Nirali- Εξοπλισμός και κατασκευή παιδότοπων 
• PROMOTION COMPUTERS Α.Ε. 
• Hotel Estelle 
• Mandola 
• ΟΚΑΝΑ Ε.Κ.Κ.Ε.Ε. 

 



 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 
    Στην TC Consulting δέσμευσή μας είναι η υιοθέτηση πολιτικών, 

διαδικασιών και πρακτικών που προωθούν και ενισχύουν την αξία της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ταυτίζουμε την εταιρική κοινωνική μας 

ευθύνη με δράσεις που στηρίζουν και αναπτύσσουν δυναμικά την 

έννοια της προσφοράς στους άξονες: Κοινωνία-Ακαδημαϊκή Κοινότητα- 

Εθελοντισμός &  Κοινωνική Συνεισφορά. 

    Μέσα από την υποστήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικού χαρακτήρα, 

προωθούμε το πνεύμα και τη σημαντικότητα του εθελοντισμού και της 

κοινωνικής συνεισφοράς. Παράλληλα, επενδύουμε σταθερά σε 

πρωτοβουλίες στήριξης φιλανθρωπικών και μη κερδοσκοπικών 

οργανισμών αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τους 

συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.  



Καινοτομία-Διαφοροποίηση 

• Έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο μόνιμο συμβουλευτικό 

δυναμικό. 

• Διεθνής παρουσία της επιχείρησης με πελάτες εντός και εκτός 

συνόρων-Διαχείριση projects σε παγκόσμιο επίπεδο. 

• Συνεχής επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη νέων λειτουργιών στα 

υφιστάμενα συστήματα και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών 

• Τεχνογνωσία 

• Εντοπισμός προβλημάτων και άμεση επίλυσή τους. 



Καινοτομία-Διαφοροποίηση 

• Μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος (Ανακύκλωση χαρτιού 

και μπαταριών ,ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λαμπτήρων 

φθορίου, ανακύκλωση και μείωση χρήσης χαρτιού μέσω του Managed 

Print Services , μείωση κατανάλωσης νερού και ρεύματος). 

• Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να συμβαδίζει με τις 

ανάγκες της κάθε εποχής. 

• Προγράμματα απασχόλησης φοιτητών και νέων αποφοίτων ώστε να 

εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε ένα πραγματικό εργασιακό 

περιβάλλον, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, να εκπαιδευτούν κατά 

τη διάρκεια της εργασίας αλλά και να εφαρμόσουν υπό τις οδηγίες μας 

τις «φρέσκιες» γνώσεις τους. 

 



Επικοικωνία 

• Στην ιστοσελίδα της εταιρίας: http://tcconsulting.gr/ 

• Στο προφίλ της εταιρίας στο Facebook: 

   TCC-Thessaloniki City Consulting 

    https://www.facebook.com/ThessalonikiCityConsulting/ 

• Στο λογαριασμό της εταιρίας στο Twitter: 

   TC Consulting 

• Στο προφίλ της εταιρίας στο LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/company/tcconsulting?trk=biz-companies-cym 
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Οι εγκαταστάσεις μας 
Η TC Consulting βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στη 

διεύθυνση Ψαρών 21 & Κ. Καραμανλή στον 3ο όροφο. 

 


