Εταιρεία
[tmc_custom_heading heading=”H ARTION”]Η ARTION ιδρύθηκε το
1981 με τη μορφή ενός λογιστικού γραφείου που ίδρυσε ο Γιώργος
Δαλιάνης, Πρόεδρος του Ομίλου ARTION και σήμερα έχει εξελιχθεί
σε έναν από τους σημαντικότερους Ελληνικούς Ομίλους στην
παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Απασχολεί 120 έμπειρα στελέχη και διαθέτει ένα πελατολόγιο με
περισσότερες από 800 επιχειρήσεις, από όλους τους τομείς της
ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρέχοντας υψηλής
ποιότητας λογιστικές
υπηρεσίες.

φοροτεχνικές

και

συμβουλευτικές

Η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001 και όλα τα
τμήματά μας χρησιμοποιούν τεχνολογίες αιχμής και στελεχώνονται
από επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και
εξειδίκευση στο αντικείμενό τους. Στόχος μας είναι ο
σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας,
προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, με
στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.
Πιστεύουμε στην ενημέρωση και επιδιώκουμε την έγκυρη
πληροφόρηση των πελατών μας σχετικά με τις εξελίξεις στο
επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό το επιτυγχάνουμε με διαρκή
καταγραφή και κωδικοποίηση των αλλαγών, παρέχοντας ευκατανόητη
και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στους πελάτες μας. Παράλληλα,
μέσω της ιστοσελίδας μας, του newsletter και της αρθρογραφίας
σε ηλεκτρονικές εφημερίδες, κοινοποιούμε μελέτες, θέσεις και
απόψεις μας για θέματα επίκαιρα, προς όφελος του συνόλου της
επιχειρηματικής κοινότητας.
Οι πελάτες μας δραστηριοποιούνται σε όλο το επιχειρηματικό
φάσμα, από ατομικές επιχειρήσεις έως μεγάλες πολυεθνικές
εταιρείες, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα.
Η ARTION κατορθώνει να συνδυάζει δομές και οργάνωση μιας

εταιρείας διεθνούς κύρους, διατηρώντας όμως την ευελιξία, την
προσαρμοστικότητα και την ανθρώπινη προσέγγιση. Έχοντας στο
επίκεντρο της φιλοσοφίας της τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας
στον πελάτη, επιτυγχάνει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας, με κόστος ανταγωνιστικό.[tmc_custom_heading
heading=”ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ” size=”small”]Από το 1981 που ιδρύθηκε η
ARTION μέχρι σήμερα, το όραμα
και οι αξίες που θεμελιώθηκαν από τον Πρόεδρο της εταιρείας,
Γ.Δαλιάνη, παραμένουν σταθερές και ακλόνητες.
Το όραμα της ARTION είναι η υπεροχή και η ανάπτυξη της
εταιρείας
να διέπεται από το ήθος και τις αξίες που μας φέρνουν πιο
κοντά
με τους ανθρώπους της εταιρείας μας, τους συνεργάτες, τους
πελάτες
και τους μετόχους μας.
Στόχος μας είναι να διατηρούμε δυνατή τη θέση μας στην αγορά
ως μία από τις σημαντικότερες και πλέον αξιόπιστες εταιρείες
στον λογιστικό-φοροτεχνικό και συμβουλευτικό κλάδο.Να
συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και την κερδοφορία των πελατών
μας
με
τρόπους
και
μέσα
διαφανή
και
αποτελεσματικά.[tmc_custom_heading
size=”small”]

heading=”ΟΙ

ΑΞΙΕΣ

Ηθική
Συνέπεια
Διαφάνεια
Αποτελεσματικότητα
Ακεραιότητα
Επαγγελματισμός
Συνεχής πρόοδος
Καινοτομία
Υψηλά πρότυπα ποιότητας
[tmc_custom_heading heading=”Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ” size=”small”]

ΜΑΣ”

1981
Δημιουργείται το πρώτο
λογιστικό γραφείο στην
Κάρυστο από τον Πρόεδρο,
Γ.Δαλιάνη
1995
Ίδρυση της ARTION A.E.
2000
Εγκατάσταση στα πρώτα
ιδιόκτητα γραφεία της
ARTION, στη Λ.Μεσογείων.
2002
Σύσταση 3 νέων
υποκαταστημάτων (Αιγάλεω,
Ψυχικό, Άγ.Δημήτριος)
2005
Σύσταση του 4ου
υποκαταστήματος,
στη Ν.Ιωνία
2008
Μεταφορά της ARTION, στα νέα
καινούργια, ιδιόκτητα γραφεία,
στο Μαρούσι
2012
Δημιουργία ενός νέου
ενισχυμένου εταιρικού σχήματος από τη συγχώνευση
5 θυγατρικών εταιρειών
2020
Συμπληρώνονται
40 χρόνια από την ίδρυση του

πρώτου λογιστικού γραφείου

