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H μη κερδοσκοπική Οργάνωση Ithaca ιδρύθηκε το 2015 
και στοχεύει στην επανένταξη και στη μείωση του κοινωνικού 
αποκλεισμού των αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων. 

H Ithaca λειτουργεί την, πρώτη στην Ευρώπη, κινητή μονάδα πλυντηρίου ρούχων 
παρέχοντας υπηρεσίες υγιεινής ενώ παράλληλα προσφέρει 
θέσεις εργασίας σε ανθρώπους από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. 
Μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει 6000+ ανθρώπους, 
συμπληρώνοντας πάνω από 19500 κιλά καθαρών ρούχων.

ithacalaundry.gr

Prosvasis

Η Prosvasis ΑΕΒΕ, μέλος του Ομίλου 
SoftOne, ιδρύθηκε το 2005 και είναι 
μία από τις πιο σημαντικές ελλη-
νικές εταιρείες πληροφορικής, με 
εξειδίκευση στην παροχή ολοκλη-
ρωμένων λύσεων λογισμικού και 
υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογι-
στικά & φοροτεχνικά γραφεία, ελεύ-
θερους επαγγελματίες και πολύ μι-
κρές επιχειρήσεις.

Στο δυναμικό της εταιρείας συγκα-
ταλέγονται διακεκριμένα στελέχη 
με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και 
πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλ-
λει αποφασιστικά στη διαμόρφωση 
των εξελίξεων του κλάδου τα τελευ-
ταία 20 χρόνια. 

H Prosvasis υποστηρίζει σήμερα ένα 
πελατολόγιο 4.500 και πλέον λογι-
στικών γραφείων, ενώ διαθέτει ένα 
ισχυρό δίκτυο συνεργατών που εξυ-
πηρετεί τις ανάγκες των πελατών 
της σε ολόκληρη την ελληνική επι-
κράτεια.

H εταιρεία συνδυάζει τρεις το-
μείς δραστηριοποίησης: λογισμικό, 
υπηρεσίες εκπαίδευσης και υπηρε-
σίες υποστήριξης. Στο προϊοντικό 

portfolio της εταιρείας συμπεριλαμ-
βάνονται μεταξύ άλλων οι εφαρμο-
γές λογισμικού Prosvasis Business 
Suite, Calculus και Paycheck καθώς 
επίσης και η εξειδικευμένη βιβλιο-
θήκη ενημέρωσης Anazitisis. 

Πρωταγωνιστώντας στις εξελίξεις 
του ψηφιακού μετασχηματισμού και 
των ελευθέρων επαγγελματιών, η 
Prosvasis παρουσίασε το 2019 την 
web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμο-
λόγησης “Prosvasis GO”. Η εφαρ-
μογή είναι πλήρως εναρμονισμένη 
με τις απαιτήσεις των ηλεκτρονι-
κών βιβλίων και της πλατφόρμας 
myDATA της ΑΑΔΕ. 

Σε επιστέγασμα της πολυετούς και 
επιτυχημένης δραστηριοποίησής 
της, η Prosvasis αποτελεί από το 
2019 μέλος του Ομίλου SoftOne, 
ενός εκ των μεγαλύτερων και τα-
χύτερα αναπτυσσόμενων εταιρι-
κών σχημάτων πληροφορικής στην 
αγορά της Νοτιανατολικής Ευρώ-
πης, με ισχυρή παρουσία, διαφο-
ρετικές εταιρείες και περισσότε-
ρους από 300 εργαζόμενους σε 4 
χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, 
Βουλγαρία).
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www.prosvasis.com

SOCIAL MEDIA

 /ProsvasisSA
 /company/prosvasis-sa
 /c/ProsvasisSA/

https://el-gr.facebook.com/ProsvasisSA
https://gr.linkedin.com/company/prosvasis-sa
https://www.youtube.com/channel/UCGG8dWGIt3XIkqSGqsjwENA

