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Καλως ήλθατε στην
KPMG Ελλάδας
Μέλος του διεθνούς δικτύου
εταιρειών παροχής υπηρεσιών,
παρέχουμε Ελεγκτικές,
Φορολογικές και Συμβουλευτικές
υπηρεσίες, βοηθώντας έτσι να

Ανάλυση KPMG
Η Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά στην Ελλάδα

επιτύχετε τους στόχους σας.

Προγραμματισμένες Εκδηλώσεις

14ο Συνέδριο Οικονομικών

Συνέντευξη Μάριου Τ. Κυριάκου - Εθνική
λογική για το καλό της χώρας
Ενωμένοι θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε
πολύ καλύτερα τις δυσκολίες, υποστηρίζει ο
Μάριος T. Κυριάκου, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της KPMG στην Ελλάδα, σε
συνέντευξη του στο περιοδικό Economics
Quarterly.

Φορολογικά νέα

Διευθυντών

Δελτία τύπου

Φορολογικοί Συντελεστές Online

Πώς «εκτιμά» η ελληνική αγορά εργασίας τα
«ταλέντα» με διεθνή εμπειρία
Πώς αξιολογεί η ελληνική αγορά σήμερα τη
διεθνή εμπειρία και κατά πόσο τα ταλέντα που
αποφασίζουν να επιστρέψουν από το
εξωτερικό προσθέτουν μεγαλύτερη αξία σε μία
επιχείρηση;

Καριέρα στην KPMG

Το μεταβαλλόμενο τοπίο των "disruptive"
τεχνολογιών
Η έρευνα που διεξάγει η KPMG τα τελευταία
δύο χρόνια με τίτλο "Global Tech Innovation",
προσφέρει σημαντική πληροφόρηση πάνω στις
τρέχουσες τεχνολογικές τάσεις και το εύρος
υιοθέτησης τους από τις επιχειρήσεις και το
καταναλωτικό κοινό.

Τα γραφεία μας σε Αθήνα &
Θεσσαλονίκη
Συνδεθείτε μαζί μας στο
Επαγγελματική εκπαίδευση

Βραβεία & Διακρίσεις

Έρευνες αποδοχών & παροχών

Σε ποιες δεξιότητες εκπαιδεύονται τα
στελέχη
Στο παρόν άρθρο αναφέρονται ορισμένες από
τις πιο δημοφιλείς δεξιότητες στις οποίες
επιλέγουν να εκπαιδεύονται τα στελέχη αυτό το
διάστημα, γεγονός που αντικατοπτρίζει και σε
μεγάλο βαθμό τις ανάγκες που υπάρχουν στην
αγορά εργασίας.
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