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H τεχνολογία στα καλύτερα χέρια
Bρυξέλλες • Aθήνα • Λευκωσία
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Digital Transformation Providers

Bringing business and IT together
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Digital Transformation Providers

Καλώς ήρθατε στη νέα UpcoMinds

Γνωρίστε την UpcoMinds

Γιατί UpcoMinds;

Στόχοι

Πελάτες & Συνεργάτες

Διακρίσεις



Εμπειρία 25 Χρόνων
Δυναμικό 150+ Ατόμων
Παρουσία σε 3 Χώρεςw
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Με διεθνή παρουσία, εμπειρία 25 ετών, ανθρώπινο δυναμικό που 
ξεπερνά τους 150+ υπαλλήλους, και παρουσία σε Ελλάδα, Βέλγιο και 
Κύπρο, η UpcoMinds, εξειδικεύεται στον χώρο του ΙΤ, και αποτελεί μία 
δυναμική, πρωτοπόρο και σύγχρονη εταιρεία πληροφορικής. 

Οι δύο βασικοί πυλώνες ανάπτυξης της UpcoMinds παρέχουν λύσεις 
για τη βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τον ψηφιακό 
εκσυγχρονισμό / μετασχηματισμό των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα: 

Α.  καινοτόμες λύσεις που βοηθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
και την ανάπτυξή τους στο ψηφιακό περιβάλλον, όπως :

 • Αυτοματοποίηση Διαδικασιών & Ψηφιοποίηση 
 • Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Λογισμικού κατά Παραγγελία 
 • Διαχείριση Υπηρεσιών Πληροφορικής 
 • Μηχανισμούς eCommerce & eShops 
 • Web & Mobile εφαρμογές 

Β.  ολοκληρωμένες λύσεις παροχής καταρτισμένου και 
εξειδικευμένου προσωπικού «οutsourcing» που αποσκοπούν στην:

 • Μείωση κόστους και εξορθολογισμό 
 • Πρόσβαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
 • Βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου / υπηρεσιών 
 • Ευελιξία επιλογής στελεχών με ισχυρό τεχνολογικό υπόβαθρο

Γνωρίστε την  
UpcoMinds

Εταιρική παρουσίαση 2021



Στην UpcoMinds η προσέγγιση των πελατών και συνεργατών είναι 
μία καθαρά  ανθρωποκεντρική υπόθεση. Αυτό μας βοηθά να 
δούμε βαθύτερα την ανάγκη τους και να τους εξυπηρετήσουμε 
αποτελεσματικά.  

Η ομάδα της UpcoMinds αποτελείται από καταξιωμένους 
επαγγελματίες με την απαραίτητη εξειδίκευση, που παρά τη 
τεχνολογική διαφορετικότητα τους, αποδίδουν ένα ολοκληρωμένο, 
καινοτόμο και πρωτοποριακό αποτέλεσμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του πελάτη. 

Κάθε έργο δεν προκύπτει μέσα από ένα προκαθορισμένο μοντέλο. Για 
εμάς στην UpcoMinds κάθε έργο αποτελεί μία ξεχωριστή και μοναδική 
δημιουργία, όπως ξεχωριστές και μοναδικές είναι και οι ανάγκες του 
πελάτη που μας το ανέθεσε. 

Για κάθε έργο δημιουργούμε τη δική σας ομάδα! 
Το έργο σας ανατίθεται σε Business Consultants, Senior Website 
Developers, Web Applications Developers, Designers, IoT Engineers, 
Security Specialists, Open Source Developers, Data Scientists, 
Marketeers, επαγγελματίες που από την πρώτη ημέρα αποτελούν το 
σταθερό δυναμικό του έργου. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε 
το επιθυμητό αποτέλεσμα εντός των χρονικών ορίων που έχουν 
συμφωνηθεί καθώς και την εύρυθμη λειτουργία του.

Γιατί UpcoMinds?

Για κάθε έργο δημιουργούμε 
τη δική σας ομάδα!

Εταιρικό Προφίλ 2021 
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Οι δεξιότητες της ψηφιακής 
τεχνολογίας συναντούν την 
πρωτοπόρο σχεδίαση.w
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Στόχοι Οι στόχοι της UpcoMinds είναι να παρέχει καινοτόμες και 
ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα που αντικατοπτρίζουν τις 
εξαιρετικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την 
αισθητική της πρωτοπόρου σχεδίασης. 

Οι δεξιότητες και η εξειδίκευση της ομάδας της UpcoMinds 
διασφαλίζουν τον ολιστικό ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών, 
ο οποίος βελτιώνει σημαντικά τόσο τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 
όσο και την εμπειρία των πελατών.

Οι θεμελιώδεις αξίες της εταιρείας επικεντρώνονται στη δημιουργία 
μακροπρόθεσμων στρατηγικών συνεργασιών με το πελατολόγιό 
της, ξεπερνώντας τις προσδοκίες και διατηρώντας υψηλό επίπεδο 
αποτελεσματικότητας και διαφάνειας. 

Eπικοινωνήστε μαζί μας για να αναλύσουμε τις ανάγκες σας και 
να δημιουργήσουμε μαζί τα κατάλληλα IT εργαλεία που θα σας 
υποστηρίξουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Μάθετε περισσότερα στο www.UpcoMinds.eu

Εταιρική παρουσίαση 2021
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Πελάτες & 
Συνεργάτες

Είναι τιμή μας να…

…δουλεύουμε για τους καλύτερους!
Στην UpcoMinds, γνωρίζουμε πώς να δημιουργούμε μακροχρόνιες 
σχέσεις. Για εμάς, είναι θέμα σεβασμού προς τους Πελάτες μας. 
Και είναι ο λόγος που πολλές σπουδαίες εταιρίες εμπιστεύονται τις 
υπηρεσίες μας από την ΠΡΩΤΗ μέρα!

…συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους! 
Οι συνέργειες που έχουμε εδραιώσει αποτελούν το βασικό λόγο για τα 
καινοτόμα αποτελέσματα που έχουμε υλοποιήσει. Σε έναν ταχύτατα 
αναπτυσσόμενο κλάδο όπως η Πληροφορική, η UpcoMinds ψάχνει, 
επενδύει, και δημιουργεί πολύτιμες συνεργασίες για να παρέχει στους 
πελάτες της τα πιο αξιόπιστα εργαλεία του οικοσυστήματος της 
Πληροφορικής.

Εταιρική παρουσίαση 2021
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Διακρίσεις Gold Award
Top Services Export Company 
Greek Exports Forum & 
Awards 2020

Gold Award
“Innovative NFC Application/
Service” 
Cyta Mobile Excellence Award 
2016

2020 2016
Bronze Award
Top Services Export Company 
at Greek Exports Awards 2017

Silver Award
Top Services Export Company 
at Greek Exports Awards 2015

2017 2015
Κάθε σύστημα δημιουργείται 
από τους ανθρώπους για τους 
ανθρώπους.

Εταιρική παρουσίαση 2021
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Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός 
της εταιρείας σας στα 
καλύτερα χέρια!

Ελλάδα
Σουλίου 2 & Βουλιαγμένης 324 
173 42, Αθήνα 
T: +30 210 300 88 88

Κύπρος 
Αγίας Παρασκευής 23  
2002, Λευκωσία   
T: +357 22 00 83 40

Βέλγιο 
Bld. Louis Schmidt 16
1040 Etterbeek, Brussels 
T: +32 23 18 03 13

UpcoMinds 
www.upcominds.com
info@upcominds.com 


