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Σήμερα υπάρχουν πάνω από 100.000 
μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, Κρητών 

επιχειρηματιών, ανάμεσα τους μερικές από τις 
οποίες είναι οι μεγαλύτερες της χώρας. Χιλιάδες 
Κρήτες απασχολούνται στην διοίκηση και 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Καινοτόμα διαδικτυακή υπηρεσία Κρητών
Το «ΚΡΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» αποτελεί καινοτόμα 
ενέργεια που περιλαμβάνει ψηφιακή πλατφόρμα 
και περιοδικό δημοσιογραφικής προβολής.

Ποια ανάγκη καλύπτει το «ΚΡΗΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»;
Η αγορά των Κρητών επιχειρηματιών χρειάζεται 
ένα μοναδικό περιοδικό που να ασχολείται
αποκλειστικά με την προβολή της. Το «ΚΡΗΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» απευθύνεται τόσο σε
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο 
νησί αλλά και σε όσους έχουν
δραστηριότητα εκτός Κρήτης (στην υπόλοιπη 
Ελλάδα και στο εξωτερικό).
Ο τίτλος του περιοδικού αλλά και της ψηφιακής 
πλατφόρμας «ΚΡΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» 
σηματοδοτεί τον Κρητικό επιχειρηματία 
ανεξάρτητα από την φυσική του έδρα και την 
προσφορά του σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Ποιος είναι ο στόχος του «ΚΡΗΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»;
Ενοποιεί την αγορά στους Κρήτες αλλά και 
σε όλους τους καταναλωτές με την ποιότητα, 
το μεράκι και την ευθύνη που διακατέχει τους 
ανθρώπους της, προσδίδοντας προστιθέμενη 

αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες με την άμεση 
επικοινωνία χωρίς μεσάζοντες, δυναμώνοντας 
και τις συνέργιες μεταξύ των Κρητών.
Το νέο περιοδικό, μέσα από τις σελίδες του 
δίνει νέα επιχειρηματικά εργαλεία καινοτομίας 
έρευνας για άμεση αξιοποίηση και πρόσβαση 
στις νέες τεχνολογίες πολλαπλασιάζοντας 
την αξία του ερευνητικού έργου των 
Πανεπιστημίων, του Πολυτεχνείου και του 
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) που 
είναι από τα καλύτερα σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο συμβάλλοντας αποφασιστικά στην 
ανάπτυξή της και στην αναγνώριση της χώρας 
σε διεθνές
επίπεδο.
Κρήτες αναλυτές και επιστημονικοί συνεργάτες 
προσφέρουν εύστοχη, έγκυρη και ουσιαστική 
πληροφόρηση.

Που κυκλοφορεί;
Το «ΚΡΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» αποστέλλεται 
τόσο στην Κρήτη, όσο και στην υπόλοιπη 
Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. Σε Προέδρους, 
Διευθύνοντες Συμβούλους, Γενικούς Διευθυντές, 
Διευθυντές Επιχειρήσεων, Πωλητές, 
Δημάρχους, Περιφερειάρχες, Δημοτικούς και 
Περιφερειακούς Συμβούλους, Δημοσιογράφους, 
Ιδιοκτήτες, Διευθυντές, Στελέχη Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων, Ελεύθερους Επαγγελματίες, 
Εργαζομένους, Υπαλλήλους σε Ιδιωτικές και 
Δημόσιες Επιχειρήσεις, Φοιτητές - Σπουδαστές 
Προπτυχιακούς & Μεταπτυχιακούς, και σε 
όλους τους Πολιτιστικούς Συλλόγους των 
Κρητών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Καινοτόμα διαδικτυακή 
υπηρεσία Κρητών
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