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To SFiT (Specialized Financial Translations) εηδηθεύεηαη ζηελ παξνρή 

νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηώλ ζην ρώξν ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

κεηαθξάζεσλ γηα πεξηζζόηεξα από δέθα ρξόληα. Με πνιπεηή πείξα, αμηνπηζηία 

θαη ζπλέπεηα, αλαπηύζζνπκε καθξνρξόληεο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο καο, κέζα από 

ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πςεινύ επηπέδνπ. Γηαζέηνπκε εμεηδηθεπκέλνπο 

ζπλεξγάηεο, ρξεκαηννηθνλνκηθνύο αλαιπηέο θαη εηδηθνύο κεηαθξαζηέο κε 

αλώηαηε εθπαίδεπζε θαη αθαδεκατθή πείξα, ηθαλνύο λα αληαπνθξηζνύλ απόιπηα 

ζηηο απαηηήζεηο ζαο. Σην SFiT, ‘κεηαθξάδνπκε’ πξσηίζησο ηηο αλάγθεο ζαο θαη 

ζαο πξνηείλνπκε ιύζεηο γηα ηε ζσζηόηεξε πξνώζεζε ηεο επηρείξεζήο ζαο βάζεη 

ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο αγνξάο. 

 

Η εκπεηξία καο πξνέξρεηαη από ηε καθξόρξνλε ζπλεξγαζία καο κε εηζεγκέλεο ζην 

Φξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεηο θαη αθνξά ζηε κεηάθξαζε θαη ηελ επηκέιεηα κηαο 

κεγάιεο ζεηξάο θεηκέλσλ, όπσο: 

 

- Δηήζησλ Απνινγηζκώλ, 

- Δηήζησλ Γειηίσλ, 

- Δλεκεξσηηθώλ Γειηίσλ, 

- Δηαηξηθώλ Παξνπζηάζεσλ (Company Profiles), 

- Λνγηζηηθώλ Καηαζηάζεσλ, 

- Πηζηνπνηεηηθώλ Οξθσηώλ Λνγηζηώλ, 

- Πξνζαξηεκάησλ, 

- Δκπνξηθήο Αιιεινγξαθίαο, 

- Γηαθεκηζηηθήο Πξνβνιήο, 

θ.ά. 

 

Η εηαηξία καο ηεξεί απζηεξνύο όξνπο ερεκύζεηαο κε ηηο ελδηαθεξόκελεο 

επηρεηξήζεηο – πειάηεο, αληαπνθξηλόκελε ζηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ 

εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλσλ. 

 

 

Γιαηί είναι Σημανηική για ηην Επισείπηζή ζαρ 

η Εξειδικεςμένη Χπημαηοοικονομική Μεηάθπαζη; 

 

Οη επηρεηξήζεηο ζήκεξα, ζε κία πξνζπάζεηα επέθηαζεο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ, επηδηώθνπλ ηελ εληνλόηεξε 

δηεζλνπνίεζε ηεο παξνπζίαο ηνπο. Βάζεη απηήο ηεο ινγηθήο, επηθνηλσλνύλ ζηελά 

θαη ζπζηεκαηηθά κε πειάηεο, πξνκεζεπηέο, ζπλεξγαδόκελεο επηρεηξήζεηο, θαζώο 

θαη ελδηαθεξόκελνπο επελδπηέο ζην εμσηεξηθό. 

 

Σπλεπώο, νη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη ε αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ λα αλαδείμνπλ 

νινέλα θαη πην ζύγρξνλν πξόζσπν, πξνζαξκνζκέλν ζηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ θάζε 



θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνύληαη, θαζηζηνύλ επηηαθηηθή ηελ ύπαξμε ηεο 

εμεηδηθεπκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κεηάθξαζεο γηα ηελ θαιύηεξε πξνβνιή ηεο 

εηαηξηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο ζε ζπλεξγαδόκελνπο πξνκεζεπηέο, ππνςήθηνπο 

πειάηεο, αιιά θαη επελδπηέο ηνπ εμσηεξηθνύ. 

 

 

Η Ελληνική Αγοπά Σήμεπα 

 

Τα κεηαθξαζηηθά γξαθεία γεληθνύ πεξηερνκέλνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζνύλ ζηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ ζύγρξνλσλ δηεζλνπνηεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζήκεξα ζηελ Διιάδα. 

 

Τελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, νη ζπλερώο απμαλόκελεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο νδεγνύλ 

ζηε δεκηνπξγία γξαθείσλ εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ, ηθαλώλ λα αληαπνθξηζνύλ 

ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζέινπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζην εμσηεξηθό. 

 

Τν SFiT παξαθνινπζεί ηε δηεζλή αγνξά θαη ζαο παξέρεη ρξήζηκεο θαηεπζύλζεηο 

θαη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο πνπ πξνζηαηεύνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζήο 

ζαο. 

 

 

Σεμινάπια Εκπαίδεςζηρ 

 

Η εηαηξία καο, απηόλνκα ή ζε ζπλεξγαζία κε έγθξηηνπο θνξείο ζηελ Διιάδα, 

αλαιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ ησλ εηαηξηώλ ζε ηνκείο 

εμεηδηθεπκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κεηαθξάζεσλ, κε ζθνπό ηελ απόθηεζε από 

κέξνπο ησλ ελδηαθεξόκελσλ εηαηξηώλ, κηαο ρξήζηκεο ηερλνγλσζίαο γηα ηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

 

Ενδεικηικοί Πελάηερ 

 

- Δηζεγκέλεο ζην Φξεκαηηζηήξην Δηαηξίεο 

- Δπηρεηξήζεηο Τειεπηθνηλσληώλ 

- Βηνκεραλίεο, Δκπνξηθέο Δπηρεηξήζεηο, Καηαζθεπαζηηθέο Δηαηξίεο 

- Βηνκεραλίεο & Δηαηξίεο Τξνθίκσλ 

- Γεκόζηνη Οξγαληζκνί 

- Ιδηώηεο Πειάηεο 

- Μεηάθξαζε Πεξηερνκέλνπ Δηαηξηθώλ Ιζηνζειίδσλ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Investment Research & Analysis Journal  -  www.iraj.gr 

 

Η κνλαδηθή ηζηνζειίδα ζην ειιεληθό δηαδίθηπν πνπ παξνπζηάδεη κηα κεγάιε ζεηξά 

εμεηδηθεπκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κειεηώλ θαη αλαιύζεσλ γηα ηελ εγρώξηα αγνξά 

θεθαιαίνπ, ηηο δηεζλείο αγνξέο ρξενγξάθσλ, θαζώο θαη γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην εηαηξίεο. Δκβάζπλζε ζε ζέκαηα απνηίκεζεο εηαηξηώλ, έθζεζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ (Financial Reporting), θαη θιαδηθήο αλάιπζεο. 
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