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About us
Στην SLBL αναλαμβάνουμε την στήριξη της
επιχείρησής σας σε όλα τα στάδια
λειτουργίας της, από την γέννηση της
επιχειρηματικής σας ιδέας μέχρι και την
υλοποίησή της.

G.D.P.R.

Landing Page Design

Corporate Identity Design
Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας

ΕΣΠΑ - Επιχειρησιακή Πολιτική
και Στρατηγική - Συμβουλευτική

SLBL

Όραμά μας είναι ένα «εργαστήρι» για την
επιχείρηση, στο οποίο θα μπορείτε να
απευθυνθείτε
για
την
παροχή
επιχειρηματικών συμβουλών κάθε φύσης,
με στόχο την μέγιστη δυνατή ανάπτυξη της
επιχείρησής σας.
Στην προσπάθεια αυτή να καλύψουμε
σφαιρικά τις ανάγκες σας, έχουμε
δημιουργήσει μια ομάδα που αποτελείται
από άτομα διαφορετικής επιστημονικής
καταγωγής από κλάδους όπως: Διοίκηση
επιχειρήσεων,
Οικονομικά,
Νομική,
Φιλολογία,
Στατιστική,
Γραφιστική,
Πληροφορική και Marketing.
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Η εξειδικευμένη ομάδα της SLBL
αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει στο
πρώτο βήμα για την προστασία και την
ανάπτυξη της επιχείρησής σας: τη νομική
κατοχύρωση του εμπορικού σας σήματος,
το οποίο διακρίνει τις υπηρεσίες ή τα
προϊόντα της επιχείρησης σας από άλλα
ανταγωνιστικά ως προς την ποιότητα και
την τιμή τους. Το σήμα σας αποτελεί το
σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της
εταιρείας σας, γιατί είναι αυτό που
αντανακλά τη φήμη, την ποιότητα, την
πελατεία, τη φιλοσοφία της επιχείρησής
σας.
Για τους λόγους αυτούς, είναι μεγάλη η
ανάγκη να μπορείτε να απαγορεύσετε σε
οποιονδήποτε τρίτο να χρησιμοποιεί το
όνομα και το λογότυπό σας ή λογότυπα
που μοιάζουν με το δικό σας για ίδια ή
παρεμφερή προϊόντα ή υπηρεσίες και ο
μοναδικός τρόπος να το πετύχετε είναι η
κατοχύρωσή του και μάλιστα εγκαίρως.

250€*
από 250€*

550€*

κατόπιν
συννενόησης

SLBL

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

*δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. / Κόστος Παραβόλων
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Η SLBL αναλαμβάνει να προωθήσει την
επιχείρησή σας, μέσω του digital marketing.
Στην πραγματικότητα αναπτύσσουμε την
στρατηγική διαφήμισης της εταιρείας σας
και την αποτελεσματική προβολή της μέσω
του Διαδικτύου, εμφανίζοντάς σας ψηλά
στα πρώτα αποτελέσματα αναζήτησης των
χρηστών της Google και στα γνωστότερα
social media (Facebook/Instagram). Με τον
τρόπο αυτό, διευρύνουμε το πελατολόγιό
σας, προκειμένου να μεγενθύνουμε την
επιχείρησή σας, τοποθετώντας σας στο
κέντρο ενός ψηφιακού κόσμου από τον
οποίο δεν μπορεί η επιχείρησή σας, να είναι
εκτός.

AdWords/Facebook/Instagram
Ad Campaigns
Διαφημιστείτε μέσω της Google του
Facebook και του Instagram. Δείτε πως
μία δυνατή παρουσία στο διαδίκτυο
μπορεί να φέρει ακόμη περισσότερους
πελάτες.
από 250€*
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Σήμερα, ανεξαρτήτως του κλάδου στον
οποίο δραστηριοποιείστε, του μεγέθους
της επιχείρησής σας ή από το αν η έδρα σας
είναι εντός ή εκτός Ε.Ε., έχετε νομική
υποχρέωση να συμμορφωθείτε με τον νέο
Κανονισμό της ΕΕ για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων (GDPR) που
διαχειρίζεται η επιχείρησή σας (π.χ. ΑΦΜ,
ονοματεπώνυμο, πολιτική πεποίθηση,
ηλικία, επάγγελμα).
Στην
SLBL
αναλαμβάνουμε
την
συμμόρφωση της επιχείρησής σας με τον
GDPR, ξέροντας ότι η συμμόρφωση είναι
ζωτικής σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις:
Τα πρόστιμα αγγίζουν τα 20.000.000€ ή
4% του συνολικού τζίρου σας και είναι
ικανά να εξαντλήσουν οικονομικά την
επιχείρησή σας, να τη θέσουν εκτός
ανταγωνισμού και να πλήξουν τη φήμη της.
Μέσα δε από την εμπειρία μας
παρατηρούμε, ότι η συμμόρφωση της
επιχείρησής σας με τον GDPR δημιουργεί
μια θετική εικόνα στην αγορά και εμπνέει
εμπιστοσύνη στους καταναλωτές, πελάτες
και συνεργάτες, των οποίων τα προσωπικά
δεδομένα
διαχειρίζεστε
καθημερινά,
εξασφαλίζοντας όχι μόνο τη νομιμότητα
και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, αλλά
και το κύρος της στην αγορά.
Εξατομικευμένα πακέτα συμμόρφωσης ανάλογα τις
ανάγκες της επιχείρησης ή του οργανισμού σας.
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Σχεδιάζουμε custom site και landing page
στα μέτρα σας.
Αλλιώς γνωστή σαν Σελίδα Προορισμού ή
Lead Capture Page, είναι μια σελίδα στην
οποία μπαίνουν οι επισκέπτες του website
σας, συνήθως κάνοντας κλικ σε ένα link που
μπορεί να είναι είτε στο website σας ή σε
εξωτερικό site. Ένας ακόμη τρόπος να
βρεθεί κάποιος σε μια τέτοια σελίδα του
site σας είναι να κάνει κλικ σε μια online
διαφήμισή σας.
Σχεδιάζεται αποκλειστικά για τον στόχο του
διαφημιζόμενου, με έξυπνα call to action
που προτρέπουν τον επισκέπτη να κάνει
την πράξη που επιθυμούμε όπως π.χ.
συμπλήρωση φόρμας.
Πετυχαίνουμε διπλάσια αποτελέσματα σε
σχέση με τα παραδοσιακά site.
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Η εταιρική ταυτότητα είναι η εικόνα της
εταιρίας και είναι απαραίτητη για κάθε
επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και
δραστηριότητας. Αποτελεί την απαρχή για
την οικοδόμηση μιας σωστής εικόνας για
την επιχείρησης σας, αντικατοπτρίζει το
ύφος, τη δραστηριότητα και την κουλτούρα
της και οφείλει να την διαφοροποιεί και να
την
αναδεικνύει.
Σχεδιάζεται
και
υλοποιείται με τρόπο τέτοιο ώστε να
είναι σύμφωνη με το “προφίλ” της
εταιρίας και συμβάλλει στην επίτευξη των
στόχων της εταιρίας.
Ο σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας
ξεκινά πάντα από τη σχεδίαση του
λογοτύπου, το οποίο καθορίζει και την
εικόνα των υπόλοιπων στοιχείων. Τα
βασικά στοιχεία που απαρτίζουν μια
ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα είναι
το λογότυπο και οι εφαρμογές του σε
επαγγελματικές κάρτες, φακέλους και
επιστολόχαρτα. Επιπρόσθετα, μπορούν να
σχεδιαστούν folder, μπλοκ σημειώσεων,
παραστατικά με τα οποία γίνονται οι
συναλλαγές, εξώφυλλα για cd κλπ. Όλα τα
στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας πρέπει
να έχουν αναγνωρισιμότητα και να
αποπνέουν μία ενιαία εικόνα, ένα κοινό
στοιχείο, καθώς με αυτά γίνεται η
καθημερινή επικοινωνία είτε με συνεργάτες
είτε με πιθανούς πελάτες.
• Logo Design

• Corporate Identity
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Το βασικότερο στοιχείο για την βιωσιμότητα της
επιχείρησης είναι τα ταμειακά διαθέσιμα και η
πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης.

Digital Marketing

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία, τη σύνταξη και την
υποβολή φακέλων σε προγράμματα ΕΣΠΑ και σε
ανεξάρτητους φορείς χρηματοδότησης (venture
capitals, επενδυτές)
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Για να αναπτυχθεί αποτελεσματικά μια επιχείρηση θα
πρέπει να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο Business Plan
και
να
χαράξει
στρατηγική
ανάπτυξης,
προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις, τις ιδιαιτερότητες
και τις ανάγκες του κλάδου και των πελατών της. Η
σωστή ανάλυση, η τμηματοποίηση της αγοράς, αλλά
και η στοχοθέτηση είναι απαραίτητες διαδικασίες για
να έχει μια ανοδική πορεία η επιχείρησή σας με
παράλληλη μεγιστοποίηση των κερδών σας. Η σωστή
επιχειρησιακή πολιτική είναι αυτή που θα σας
εξασφαλίσει προβολή της επιχείρησης ευρέως αλλά
και θα εγγυηθεί την δημιουργία μιας θετικής εικόνας
της επιχείρησης προς το κοινό, τους συνεργάτες και
κάθε εμπλεκόμενο, που είναι το απαραίτητο συστατικό
επιτυχίας.
Η Slbl, σύμμαχος στην πορεία ανάπτυξης σας, είναι
εδώ για να ενώσει όλα τα κομμάτια του παζλ της
επιτυχίας σας. Αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική
ανάπτυξης της επιχείρησης σας, καθώς και την
σύνταξη Business Plan, Marketing Plan, Swot Analysis
και Business Strategy.

• ΕΣΠΑ

SLBL

• Business Plan

• Marketing Plan

• Swot Analysis

• Consulting
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Στέφανος Λουκής

Χειλάκου Στέλλα-Άννα

Οικονομολόγος, απόφοιτος του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τμήμα
Οργάνωσης
και
Διοίκησης
Επιχειρήσεων.
Κάτοχος μεταπτυχιακού (MSc) στην
Ψηφιακή
καινοτομία
και
επιχειρηματικότητα
στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου και δεύτερου
MSc
στην
Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση
στο
ίδιο
Πανεπιστήμιο.
Ειδικεύεται
στο
ψηφιακό μάρκετινγκ, το ηλεκτρονικό
εμπόριο και την συμβουλευτική για
την
ανάπτυξη
επιχειρήσεων.
Αντικείμενο της μεταπτυχιακής του
διατριβής είναι ο νέος Κανονισμός
για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων (GDPR) στο πλαίσιο της
οποίας συνεργάζεται ενεργά με μέλη
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα και μέλη
νομοπαρασκευαστικών επιτροπών
για τον Κανονισμό.

Δικηγόρος, απόφοιτη της Νομικής
Σχολής
του
Εθνικού
και
Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου
Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών από το 2014.
Κάτοχος μεταπτυχιακού (LLM) στο
Εμπορικό Δίκαιο της Νομικής Σχολής
Αθηνών.
Έχει
ασχοληθεί
με
υποθέσεις ναυτικού, ασφαλιστικού
και εταιρικού δικαίου, δικαίου
δημοσίων συμβάσεων και έχει
εκτεταμένη
εμπειρία
στη
συμβουλευτική δικηγορία στο δίκαιο
βιομηχανικής ιδιοκτησίας και στη
νομική υποστήριξη επιχειρήσεων σε
ζητήματα που αφορούν τον GDPR.

Βιργινία Γκεβετζέ
Στατιστικολόγος,
απόφοιτη
του
Πανεπιστημίου
Αιγαίου,
Τμήμα
Στατιστικής
και
ΑναλογιστικώνΧρηματοοικονομικών Μαθηματικών.
Κάτοχος μεταπτυχιακού (MSc) στην
Ψηφιακή
καινοτομία
και
επιχειρηματικότητα
στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ειδικεύεται
στην
επιχειρησιακή
ανάλυση
κινδύνων καθώς και σε μοντέλα
business analytics.
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Μαριέττα Γκούμα

Αλβανός Ευστράτιος

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Διαχείρισης Πελατών, απόφοιτη του
Ιονίου
Πανεπιστημίου,
Τμήμα
Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.
Αντικείμενο της πτυχιακής της
διατριβής
ήταν
η
«Εταιρική
Κοινωνική
Ευθύνη
(Ε.Κ.Ε)
και
Επιχειρηματική Ηθική: Η περίπτωση
του Επιχειρηματικού Τομέα στην
Ελλάδα».

Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. Γραφιστικών Τεχνών
ειδικεύεται στο σχεδιασμό, μέσω
Photoshop και Adobe Illustrator.
Έχει ασχοληθεί με τον σχεδιασμό
Εταιρικής
Ταυτότητας
και
Ιστοσελίδων μέσω παρακολούθησης
σεμιναρίων. Ασχολείται επίσης με
σχεδιασμό διαφημιστικών banner
και κάθε λογής εκτυπωτικών μέσων
(business cards, ﬂyers).

Έχει
ασχοληθεί
εκτενώς
σε
επαγγελματικό επίπεδο με τη
διαχείριση κρίσεων και τη διαχείριση
ανθρώπινου δυναμικού (HR) και έχει
παρακολουθήσει πλήθος ημερίδων
και σεμιναρίων με θέμα την
ανθρώπινη
συμπεριφορά,
τη
ψυχολογία, τα ΜΜΕ και άλλα
πολιτιστικά και κοινωνικά ζητήματα.

Αρθούρος Φουλίδης
Προγραμματιστής- Web Developer
Έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη
ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών καταστημάτων
και web εφαρμογών.

SLBL

Μπουλιέρη Μαρία
Τελειόφοιτη της Νομικής Σχολής του
Εθνικού
και
Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα,
έχει φοιτήσει ένα εξάμηνο στο
Πανεπιστήμιο της Λιμόζ.
Ασχολείται κυρίως με το δίκαιο
βιομηχανικής ιδιοκτησίας και έχει
παρακολουθήσει διάφορα συνέδρια
σχετικά
με
την
προστασία
προσωπικών
δεδομένων,
της
διανοητικής ιδιοκτησίας και τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές.
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