
Επενδυτικά
Προγράμματα
Μεγιστοποιήστε την αξία της επιχείρησής σας μέσα από 
την επένδυσή σας σε συνεργασία με την FMCS Growth 
Consultants. Η FMCS Growth Consultants σάς παρέχει 
συμβουλές, καθοδήγηση, υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσής σας.

Πλεονεκτήματα συνεργασίας 
με την FMCS Growth Consultants
• Πάνω από 250 υλοποιημένα 
επενδυτικά προγράμματα.

• Πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ 
στο σύνολο των υλοποιημένων 
επενδύσεων.

• Υλοποίηση επενδύσεων σε όλους 
τους κλάδους της οικονομίας, 
μεταποίηση, εφοδιαστική αλυσίδα, 
υπηρεσίες, τουρισμός, εμπόριο.

• 100% επιτυχία ένταξης σε ένα 
επενδυτικό πρόγραμμα βάσει προ-
αξιολόγησης.

• Οι επιτυχόντες της FMCS Growth 
Consultants βρίσκονται στις 
πρώτες θέσεις ένταξης στις λίστες 
των εγκεκριμένων επενδύσεων 
πανελλαδικά.

• Χαμηλό κόστος υλοποίησης – χωρίς 
κρυφές χρεώσεις.



Ξεκλειδώστε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επένδυσής σας.
Η FMCS Growth Consultants σάς παρέχει υπηρεσίες, που ταιριάζουν στις καθορισμένες 
απαιτήσεις σας, προκειμένου να ενταχθείτε σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα.

Η ομάδα μας διαθέτει πολυετή εμπειρία υλοποίησης σε επενδυτικά σχέδια, 
παρέχοντας ως δυνατότητα σε επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα και κρατικούς 
φορείς τη διάγνωση των αναγκών τους στην επένδυση που θέλουν να υλοποιήσουν 
και ταυτόχρονα την καθοδήγηση και την επιλογή του κατάλληλου επενδυτικού 
προγράμματος για να ενταχθούν. 

Αυτό διασφαλίζει κάθε πελάτη, πριν την αίτηση για ένα επενδυτικό πρόγραμμα, 
ότι συγκεντρώνει μια υψηλή βαθμολογία, αλλά και ικανοποιεί όλες τις νομικές 
προϋποθέσεις ένταξης  πριν την αίτηση αλλά και στη συνέχεια, κατά την υλοποίηση 
της επένδυσης, αποφεύγοντας οποιοδήποτε επιπλέον κόστος λάθους αποφάσεων.

Υπηρεσίες / Επενδυτικά Προγράμματα

Αναπτύξετε στο μέγιστο την επιχείρησή 
σας μέσα από την επένδυσή σας

Υπηρεσίες στρατηγικής
• Καθοδήγηση από ομάδα συνεργατών για την αξιολόγηση της επένδυσής σας, την 
αναζήτηση της καινοτομίας της, την αναγνώριση αξίας της και την υλοποίησή της ή 
άλλες συναφείς υπηρεσίες.

• Είμαστε δίπλα σας κατά την υλοποίηση της επένδυσής σας, προκειμένου να είστε 
σίγουροι και ασφαλείς για την ορθότητα των διαδικασιών που πρέπει να τηρήσετε, 
ώστε η επένδυσή σας να υλοποιηθεί 100% με επιτυχία και να μην χάσετε χρήματα.

• Διάγνωση των απαιτούμενων αναγκών για τη βέλτιστη λειτουργία της επιχείρησης 
σε ορίζοντα πέντε ετών, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα τροποποιήσεων 
αλλά και αλλαγών του επενδυτικού προγράμματος, κάτι το οποίο θα οδηγήσει στην 
καθυστέρηση της υλοποίησης και λήψης της επιχορήγησης.

τ.   +30 2811 21 7170  
info@fmcs.gr / www.fmcs.gr

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; 
Επικοινωνίστε μαζί μας!


