Η προσέγγιση μας
Στόχευση μακροχρόνιων συνεργασιών.
Έμφαση στη μείωση κόστους μέσω βελτιστοποίησης.
Προώθηση της διαχείρισης περιβάλλοντος
και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως
πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Χρήση του διαδικτύου με στόχο την μείωση του κόστους των συμβουλευτικών
υπηρεσιών και του κόστους επενδύσεων
του πελάτη σε πληροφοριακά συστήματα.
Eφαρμογή
τεχνικών
επιχειρησιακής
έρευνας, στατιστικών εργαλείων και μεθοδολογιών επιχειρηματικής αριστείας για
υποστήριξη της διοίκησης βάσει στόχων,
της μέτρησης των αποτελεσμάτων και του
εντοπισμού δυνατών σημείων και ευκαιριών για βελτίωση.

Ποιοι είμαστε
Ιδιοκτήτης & Βασικός Σύμβουλος της
SIGMA LOOP CONSULTING είναι ο Παναγιώτης Ντούσκας. Ο Παναγιώτης Ντούσκας κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης
στη
Διοίκηση
Ποιότητας
(Πανεπιστήμιο του Στέρλινγκ, Ηνωμένο
Βασίλειο), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Περιβαλλοντικές Σπουδές
(Πανεπιστήμιο του Esslingen, Γερμανία)
και πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς). Έχει
μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία ως
Yπεύθυνος Συστήματος QSHE (Ποιότητα,
Υγιεινή & Εργασιακή Ασφάλεια, Περιβαλλοντική Προστασία, Ασφάλεια)
Είναι
πιστοποιημένος "Six Sigma Black Belt"
από την ASQ (American Society of Quality), πιστοποιημένος Μηχανικός της
ZEND, καθώς και "Συνεταιρικό" Μέλος
(AIEMA) του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Institute of Environmental Management). Είναι ενταγμένος
στο μητρώο αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ.
Είναι επίσης επαγγελματίας Coach, διαπιστευμένος από την ICF.

Υπηρεσίες που Προσθέτουν Αξία
σε Ανταγωνιστικές Τιμές
Η SIGMA LOOP CONSULTING προσφέρει διεθνώς υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς:
Επιχειρηματική αριστεία & διοίκηση ποιότητας
Διαδίκτυο & λύσεις λογισμικού
Διαχείριση περιβάλλοντος & εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
Οικονομικός προγραμματισμός & επενδύσεις
Coaching (ως Sigma Loop Coaching)
Γιατί να επιλέξετε εμάς
Έχοντας έναν άριστα καταρτισμένο εξωτερικό συνεργάτη να σας υποστηρίζει σε πέντε
βασικούς τομείς μπορείτε να αξιοποιήσετε υπηρεσίες που, χάρη στην διαδικτυακή μας
προσέγγιση, προσφέρονται σε ανταγωνιστικές τιμές και να πετύχετε:
Μείωση του κόστους λειτουργίας
Βελτιστοποίηση διαδικασιών
Βελτίωση της εταιρικής εικόνας
Προώθηση των πωλήσεων
Βελτίωση της απόδοσης των στελεχών

Ποιά υπηρεσία μας μπορεί να καλύψει καλύτερα τις ανάγκες σας;
Θέλετε να εξοικονομήσετε χρήματα με πιο αποτελεσματικές διαδικασίες;
Επιχειρηματική αριστεία, έργα lean six sigma, βελτιστοποίηση εφοδιαστικής
αλυσίδας
Αποτελεί η μη πιστοποίηση σας, σύμφωνα με κάποιο διεθνές πρότυπο, εμπόδιο στη
διεθνή προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών σας;
Συστήματα ISO
Έχετε αξιοποιήσει επαρκώς το διαδίκτυο για προώθηση των πωλήσεων και μείωση του
κόστους επενδύσεων σε πληροφοριακά συστήματα;
Ανάπτυξη ιστοσελίδων, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, διαδικτυακές εφαρμογές
Σας ενδιαφέρει να αποκτήσετε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους
πελάτες, βελτιώνοντας την εταιρική σας φήμη;
Εκθέσεις αειφορίας, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Συστήματα ISO

SIGMA LOOP CONSULTING
Παναγιώτης Ντούσκας
Ευτυχίας 37
141 21, Ηράκλειο Αττικής
Τηλ: 211 1983914
Φαξ: 211 1981305
E-mail: info@sigmaloop.com
Ιστοσελίδα: www.sigmaloop.com

Έχετε αξιοποιήσει επαρκώς τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ;
Προγράμματα ΕΣΠΑ
Θέλετε να βελτιώσετε την απόδοση των στελεχών σας;
Προγράμματα coaching

