
 C2 General 

 

 

Το Vodafone Business είναι ο απόλυτος προορισμός για το Κρατικό Πρόγραμμα “Ψηφιακά 

Εργαλεία ΜμΕ” 

 
 

 

Σήμερα, η Vodafone είναι παρούσα προκειμένου να στηρίξει με την εμπειρία της την αξιοποίηση της σπουδαίας ευκαιρίας για 

την ελληνική  επιχειρηματικότητα, που προσφέρει το Πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ”  του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Πρόκειται για πρόγραμμα που τρέχει υπό την μορφή κουπονιών (vouchers) για την κρατική 

επιδότηση του 90% των νέων ψηφιακών υπηρεσιών που θα εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία των δικαιούχων, θα αναβαθμίσουν 

τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας τους και θα ενισχύσουν την ηλεκτρονική τους παρουσία. 

 

Η αξία των ψηφιακών λύσεων που θα γίνουν διαθέσιμες μέσω του προγράμματος κυμαίνεται από €1.000 έως €20.000, 

αναλόγως του προσωπικού που απασχολεί η επιχείρηση που λαμβάνει το voucher. Το κράτος επιδοτεί το 90% της συνολικής 

αξίας των υπηρεσιών ενώ οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να πληρώσουν μόνο το υπόλοιπο 10% . Για επιχειρήσεις με προσωπικό 

από 1 έως 10 άτομα, η Vodafone προσφέρει λύσεις που διευκολύνουν την εργασία και συνεργασία από οποιοδήποτε σημείο, 

Λύσεις για τη   διαχείριση των ψυκτικών τους μονάδων όπως το Temperature Tag όπου o πελάτης ενημερώνεται  άμεσα στο 

κινητό του για την θερμοκρασία η την υγρασία των ψυγείων του η και άλλων αντικειμένων του χώρου του. 

Προκειμένου το ψηφιακό ταξίδι των επιχειρήσεων να εξελιχθεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά, απρόσκοπτα και άμεσα, το 

Vodafone Business διαθέτει σε κάθε συνεργαζόμενη επιχείρηση έναν εξειδικευμένο σύμβουλο  που θα τις υποστηρίξει 

πλήρως σε κάθε βήμα της διαδικασίας, από την αίτηση για το voucher, την επιλογή των κατάλληλων για την κάθε επιχείρηση 

λύσεων μέχρι και την παράδοσή τους. 

 
Οι Αιτήσεις για το πρόγραμμα έχουν πάρει παράταση: 
  
                                                       Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων 31/10 
 
*Μάθετε περισσότερα εδώ  Ευρωπαϊκά Κουπόνια για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις < Επαγγελματίες - εταιρίες 
| Vodafone.gr 
 

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα πατώντας πάνω στο link και ένας εξειδικευμένος σύμβουλος θα έρθει άμεσα σε επαφή 
μαζί σου. 
 

                                   https://forms.office.com/r/gABX0vhTTJ 
 
 

 

 
 

 

https://www.vodafone.gr/business/europaika-kouponia-gia-mikromesaies-epicheiriseis/?c_source=premium&c_medium=display-premium&c_content=native&c_name=20220623-rrfcoupons-sme&c_owner=dc-op-vb&c_phase=business&c_term=newsit.gr&c_audience=na
https://www.vodafone.gr/business/europaika-kouponia-gia-mikromesaies-epicheiriseis/?c_source=premium&c_medium=display-premium&c_content=native&c_name=20220623-rrfcoupons-sme&c_owner=dc-op-vb&c_phase=business&c_term=newsit.gr&c_audience=na
https://forms.office.com/r/gABX0vhTTJ

