
 

 

Δελτίο τύπου 
 

Η PwC επιλέχθηκε ως το κορυφαίο brand ανάμεσα σε οργανισμούς 
παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών 

 
Τον τίτλο του κορυφαίου brand όσον αφορά υπηρεσίες B2B αλλά και μια θέση στην κατάταξη του 
Brand Finance με τα 10 πιο ισχυρά brands στον κόσμο κέρδισε η PwC. 
 
Η κατάταξη του Brand Finance αποτελεί μια ετήσια αξιολόγηση της αξίας του brand σε περισσότερες 
από 500 επιχειρήσεις του κόσμου. Η PwC έχει επιτύχει την υψηλότερη βαθμολογία (AAA+) για έκτη 
συνεχή χρονιά, με το brand της να χαρακτηρίζεται για την αναγνωρισιμότητα και τη δύναμη του.  
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την αποτίμηση μιας σειράς παραγόντων, όπως η αναγνωρισιμότητα του 
brand, ο βαθμός ικανοποίησης και οι καλές συστάσεις, οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις και οι 
εσωτερικές επενδύσεις, το μερίδιο της αγοράς και τα έσοδα. Υπόψη λαμβάνονται επίσης η εταιρική 
ευθύνη, η διακυβέρνηση αλλά και οι απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών τόσο εντός όσο και εκτός 
του οργανισμού. Στη συνέχεια οι οργανισμοί αξιολογούνται σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η PwC έχει πετύχει την υψηλότερη κατάταξη και βαθμολογία 
ανάμεσα στις εταιρείες του τομέα. 
 
Ο Ian Duncan, Managing Director, Global Brand στην PwC ανέφερε: 
 
«Το brand της PwC αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη του δικτύου μας, τόσο για τις πιο 
διαδεδομένες υπηρεσίες μας όσο και για τις νέες αγορές. Η διάκριση αυτή αποτελεί απόδειξη της 
δύναμης του brand μας αλλά και της προόδου που σημειώσαμε τα τελευταία χρόνια. Αποδεικνύει 
επίσης ότι οι επενδύσεις που έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται στους ανθρώπους μας, την 
ποιότητα και την τεχνογνωσία αποφέρουν καρπούς». 
 
Χαρακτηριστικό είναι ότι από το 2007, το Brand Finance έχει κατατάξει την PwC ανάμεσα στα 100 
κορυφαία brands και την έχει αναδείξει ως το ισχυρότερο brand στον τομέα «εμπορικών υπηρεσιών». 
 

###ΤΕΛΟΣ### 
 
Σημειώσεις: 
1. Access the Brand Finance report here:  http://brandfinance.com/knowledge-

centre/reports/brand-finance-global-500-2016/. 
 
About PwC 
At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. We’re a network of 
firms in 157 countries with more than 208,000 people who are committed to delivering quality in 
assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at 
www.pwc.com. 
 
PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate 
legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. 
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κωνσταντίνα Λογοθέτη (+357-
22555108) email:  konstantina.logotheti@cy.pwc.com και την κ. Μύρια Πίττα (+357-22555103) 
email:  myria.pitta@cy.pwc.com, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες, PwC Κύπρου.    
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