


Λιγότερο άγχος
περισσότερα κέρδη

με την ίδρυση της
αγγλικής εταιρείας!

Απόλαυσε το απλό, σταθερό, ευνοϊκό και φιλικό
επιχειρηματικό πλαίσιο στην Αγγλία σε 1 κίνηση

Αν θέλεις και εσύ:

οικονομική ελευθερία και αμέτρητες ευκαιρίες

συνδυάζοντας την χαμηλή φορολογία και το
ευνοϊκό και φιλικό επιχειρηματικό πλαίσιο

στην μεγαλύτερη αγορά του κόσμου

τότε ο προορισμός σου είναι το Λονδίνο.

Διαβάζοντας το ebook
θα ανακαλύψεις:

01Τον τρόπο που το Brexit έχει
ήδη βοηθήσει οικονομικά

τις αγγλικές εταιρείες και πως
μπορείς και ΕΣΥ να

επωφεληθείς ΑΜΕΣΑ!

Πως το ευέλικτο αγγλικό
σύστημα μπορεί να σου

εξασφαλίσει νόμιμα, πολύ
Χαμηλή Φορολογία

Τον τρόπο να κάνεις “Tax
Planning Like A Millionaire” -

ακόμα και αν είναι η πρώτη
σου εταιρεία!

3 σημεία που χρειάζονται
ΠΡΟΣΟΧΗ πριν ανοίξεις
εταιρεία στο Λονδίνο -
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν τα κάνεις

λάθος σύντομα το εγχείρημά
σου θα μετατραπεί σε

Οδύσσεια! 

45 τομείς δραστηριοτήτων
που ευνοούν την Ίδρυση

Αγγλικής Εταιρείας! (Είναι η
ιδέα σου μέσα σε αυτές;)

Όλα όσα ΔΕΝ θέλουν να
μάθεις οι ανταγωνιστές σου,
που δραστηριοποιούνται ήδη

στο Λονδίνο

Τελικά μπορείς με 1 εταιρεία να τα έχεις ΟΛΑ! 
Μάθε τον τρόπο διαβάζοντας το ebook. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά το πιο πολυσυζητημένο γεγονός στον επιχειρηματικό

τομέα: Το Brexit. Η επόμενη μέρα βρίσκει νικητές και ηττημένους. Διάβασε το και έλα στην σωστή πλευρά
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BREXIT: ΕΜΠΟΔΙΟ Ή ΕΥΚΑΙΡΙΑ;
 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΤΟ BREXIT ΕΧΕΙ ΗΔΗ
ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΙΣ ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΣ ΑΜΕΣΑ!
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1.1.2021. Λονδίνο. Το Brexit ολοκληρώνεται. Η νέα κανονικότητα μας
βρίσκει εν μέσω της μεγαλύτερης υγειονομικής κρίσης της σύγχρονης
ιστορίας. Η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. ήταν για
κάποιους ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και για άλλους ένας
αφόρητος εφιάλτης.

Αν νιώθεις πως η επόμενη μέρα βρίσκει την επιχείρηση σου ανήμπορη να
αξιοποιήσει και να διεισδύσει στην πιο ελκυστική αγορά του κόσμου, ή
πιστεύεις πως το όνειρο σου για επέκταση ή εξαγωγές στην Αγγλία,
απομακρύνεται όλο και περισσότερο... Ίσως είναι η ώρα να αναθεωρήσεις!

Σίγουρα το Brexit εν μέσω της πανδημίας τρομοκράτησε τον επιχειρηματικό
κόσμο και βρήκε τους περισσότερους επιχειρηματίες απροετοίμαστους.
Υπήρχαν όμως και αυτοί που προσαρμόστηκαν γρηγορότερα, ετοίμασαν
ένα σχέδιο “επίθεσης” και διεκδίκησαν το κομμάτι της αγοράς που
έμεινε “ορφανό”. Εστίασαν και αξιοποίησαν την θετική προοπτική του
Brexit, για το καλό της επιχείρησης τους και απολαμβάνουν ήδη τα
οφέλη.

Το Brexit και ο τρόπος
που διαμορφώθηκε η

αγορά μπορεί να
βοηθήσει και την δική

σου εταιρεία.
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Συμφωνούμε ότι μετά την αποχώρηση της Αγγλίας από την Ε.Ε. έπαψαν να
ισχύουν πολλές ευνοϊκές ρυθμίσεις, όπως η ελεύθερη διακίνηση των
αγαθών, οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές και η διασταύρωση των
τιμολογίων μέσω VIES. Από την άλλη πλευρά όσο οι προϋποθέσεις γίνονται
πιο αυστηρές τόσο λιγότεροι πληρούν τα κριτήρια για να κατακτήσουν μια
θέση στην αγγλική αγορά. 

Το Brexit έκανε την
μεγαλύτερη

“εκκαθάριση” στον
επιχειρηματικό κόσμο.

δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές για να εξάγουν,
δεν ακολούθησαν τους κανονισμούς και τις διαδικασίες στα πλαίσια
του θεμιτού ανταγωνισμού,
δεν διέθεταν την απαραίτητη εξειδίκευση για να συνεχίσουν να
παρέχουν τις υπηρεσίες τους και
δεν επένδυσαν στον σχεδιασμό ενός αναπτυξιακού μοντέλου για την
επιχείρησή τους,

Πιο συγκεκριμένα, όσες επιχειρήσεις:

πήραν πρώτοι το “εξιτήριο” από την αγγλική αγορά.

Οπότε το Brexit
“ελευθέρωσε” χώρο
για την δική σου υγιή
επιχείρηση. Ο λόγος?

Όσο το επίπεδο
δυσκολίας ανεβαίνει

τόσο μπορούν να
συνεχίσουν όσοι
είναι πραγματικά

ικανοί.
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Μετά το Brexit, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να εφαρμόσουν νέες
διαδικασίες και να επανασχεδιάσουν το μοντέλο δραστηριοποίησης
τους στη βρετανική αγορά. Συγκεκριμένα, νέες ειδικές άδειες και
πιστοποιήσεις αγαθών είναι απαραίτητες για τις εισαγωγές και τις
εξαγωγές. Οι ιδιοκτήτες πλέον θα χρειάζονται και customs declarations
(δηλώσεις) για συγκεκριμένους τύπους αγαθών. Αυτό θα σε βοηθήσει να
εξασφαλίσεις το σωστό φόρο εισαγωγής των προϊόντων. Υπάρχουν
βέβαια και άλλοι κανονισμοί που θα πρέπει να λάβεις υπόψη σου. 

Brexit: Όσοι
γνωρίζουν,
κερδίζουν.

Αυτές οι αλλαγές, όμως, δεν πρέπει να σε φοβίζουν. Το αντίθετο, οι νέες
αυτές ιδιαιτερότητες πρέπει να σε ενθαρρύνουν ώστε να συνεχίσεις με
περισσότερη οργάνωση και πλάνο για να βρεις το άνοιγμα - στην
βρετανική αγορά!

Ποιες είναι οι αλλαγές που έχει φέρει το Brexit και ποια
σημεία χρειάζεται να προσέξεις;

Πλέον διεκδικείς μια θέση διότι οι ερασιτέχνες ή όσοι λειτουργούσαν
χωρίς πλάνο και στρατηγική δεν έχουν καμία θέση στην αγορά. Καθαρίζει
το τοπίο. Αδειάζει χώρος για τις επιχειρήσεις που είναι έτοιμες να
κάνουν ένα σοβαρό βήμα - όπως η δική σου. 
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Άλλος ένας λόγος που οι επιχειρήσεις που απολαμβάνουν την ανάπτυξη
μετά το Brexit δεν ανησυχούν είναι γιατί είτε πριν το Brexit είτε μετά, το
Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ένα συνεργάσιμο κράτος, με τις Συμβάσεις
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Το δίκτυο των Συμβάσεων Αποφυγής
Διπλής Φορολογίας που έχει υπογράψει η Αγγλία με άλλες χώρες είναι ίσως
το μεγαλύτερο στον κόσμο. Σκοπός των εν λόγω συμβάσεων είναι η
αποφυγή της διπλής φορολογίας στο πεδίο των διμερών διασυνοριακών
οικονομικών σχέσεων.

Το περιβάλλον μιας επιχείρησης δεν είναι πάντοτε σταθερό και ομαλό. Είναι
ένας δυναμικός χώρος όπου οι συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς.
Ευνοϊκές ή αντίξοες, μπορείς να καθορίσεις τον βαθμό που θα επηρεάσουν
την επιχείρηση σου -πιο πολύ από ότι πιστεύεις- με τον τρόπο που θα
χειριστείς την κατάσταση. Σημασία δεν έχει η φύση των εξωτερικών
παραγόντων αλλά η αξιοποίησή τους για το καλό της επιχείρησής σου.

Όσοι αντιμετώπισαν τα γεγονότα ως ευκαιρία, απολαμβάνουν ήδη
μεγαλύτερο μερίδιο στην βρετανική αγορά, περισσότερες πωλήσεις με
λιγότερο ανταγωνισμό και μεγαλύτερη κερδοφορία. Και φυσικά
χαμηλότερη φορολογία, μάθε τον τρόπο στο επόμενο κεφάλαιο.

Μπορείς να μετατρέψεις την μετά
Brexit εποχή στην μεγαλύτερη
ευκαιρία. Αρκεί να το πάρεις

απόφαση και να σχεδιάσεις μια
μελετημένη στρατηγική εισόδου.



Σταθερό και απλό φορολογικό σύστημα

Μηδενικές ασφαλιστικές εισφορές και
αμετάβλητα κόστη, χωρίς τέλος
επιτηδεύματος, χωρίς προκαταβολή
φόρου, χωρίς φόρο αλληλεγγύης ή
έκτακτους φόρους.

Αύξησαν την ρευστότητα τους.

Χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές - οι
χαμηλότεροι στους G-20

Εδραιώθηκαν σε μια από τις μεγαλύτερες
και πιο προσοδοφόρες αγορές στον
κόσμο.

Μηδενική γραφειοκρατία και μηδενική
τυπολατρία

Διευκόλυναν την είσοδό τους σε νέες
αγορές.

Απαλλαγή ΦΠΑ για συναλλαγές με όλες
τις χώρες, εντός και εκτός Μ. Βρετανίας,
με επιχειρήσεις και ιδιώτες.

ΠΩΣ ΤΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΟΛΥ

ΧΑΜΗΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΜΑ!

ΟΣΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΣΕ 1 ΣΕΛΙΔΑ.
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Το απλό και σταθερό φορολογικό σύστημα είναι ένας από τους λόγους που
οι επιχειρηματίες από όλες τις χώρες επιλέγουν το Λονδίνο για την ίδρυση
της εταιρείας τους. Αναλυτικά:

Μόλις 19% επί των κερδών και
καταβάλλεται εντός 9 μήνες μετά το τέλος
του οικονομικού έτους, δηλαδή 21 μήνες
μετά την ίδρυση της εταιρείας.

0% ΦΠΑ σε συναλλαγές εκτός Αγγλίας.
20% σε συναλλαγές εντός Αγγλίας. 0% για
συναλλαγές εκτός και εντός Αγγλίας για
κύκλο εργασιών έως £85,000/ετησίως.

ΥΠAΡΧΟΥΝ
ΕΠΙΠΛEΟΝ
ΕΙΣΦΟΡEΣ?

Δεν επιβαρύνεσαι με καμία άλλη υποχρεωτική εισφορά ή
επιπλέον φόρο. Συνεπώς έχεις περισσότερη ρευστότητα
καθώς και περισσότερα χρήματα να αποταμιεύσεις για την
οικογένεια σου ή να επενδύσεις στην επιχείρηση σου.

Το φορολογικό σύστημα της Αγγλίας
είναι τόσο ευέλικτο και ευνοϊκό που

η επίτευξη νέων στόχων στην
αγγλική αγορά γίνεται

πραγματικότητα ευκολότερα. Και
σε αυτό συμβάλλουν τα παρακάτω:

Οι επιχειρηματίες που
αξιοποίησαν το ευέλικτο αγγλικό
φορολογικό σύστημα αύξησαν τα

καθαρά εισοδήματά τους και
ανέπτυξαν τον κύκλο

δραστηριοτήτων τους. Επιπλέον:

#1 #1
#2 #2

#3
#3

#4
#5

#4
Το φιλικό επιχειρηματικό πλαίσιο, οι
χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές και η
ευελιξία κατατάσσουν το Λονδίνο τον #1
επιχειρηματικό προορισμό παγκοσμίως.
Αξιοποιώντας το σωστά και έξυπνα
μπορείς να πετύχεις περισσότερα σε
λιγότερο χρόνο. Νόμιμα και με ασφάλεια!

Μπορεί η φορολογία να γίνει σύμμαχος σου! Μάθε τον τρόπο στο επόμενο κεφάλαιο!

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ: ΦΠΑ:

Ενίσχυσαν το κύρος της εταιρείας τους
και την αξιοπιστία τους.



ΚΑΝΕ TAX PLANNING “LIKE A
MILLIONAIRE” - ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ
ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΑ! 

ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΥΘΟ ΓΙΑ ΤΟ TAX
PLANNING, ΣΟΥ ΕΞΗΓΟΥΜΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΤΟΥΣ 4

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
(ΤΟ #3 ΘΑ ΑΛΛAΞΕΙ OΤΙ ΠIΣΤΕΥΕΣ ΜEΧΡΙ ΤΩΡΑ)
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Ποιος είναι ο μεγαλύτερος μύθος για το tax planning?  
Το tax planning είναι μόνο για τις μεγάλες εταιρείες.
Η αλήθεια? To tax planning είναι για τις εταιρείες που θέλουν να
μεγαλώσουν!

Ο σχεδιασμός του φορολογικού μοντέλου απευθύνεται στις επιχειρήσεις
και τους οργανισμούς που αναζητούν την ασφάλεια και την σιγουριά για
να κλειδώσουν την επιβίωση και την υγιή ανάπτυξη τους.

Αν σε φοβίζει η ιδέα της φορολογίας και διστάζεις να δραστηριοποιηθείς
στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω προηγούμενων δυσάρεστων
εμπειριών με την ελληνική φορολογία, τότε ήρθε ο καιρός να αναθεωρήσεις!
Με το σωστό tax planning μπορείς να μείνεις και ήσυχος και
millionaire!

Τι συμβαίνει όμως στις επιχειρήσεις που ΔΕΝ σχεδιάζουν και ΔΕΝ
ακολουθούν ένα σωστό μοντέλο φορολογικού σχεδιασμού?

Κοινός παρονομαστής: Η κακή διαχείριση των
οικονομικών και η έλλειψη του σωστού tax planning.

80% των επιχειρήσεων αποτυγχάνουν μέσα στην πρώτη διετία, 
96% των επιχειρήσεων αποτυγχάνουν μέσα στην πρώτη δεκαετία, 
4% των επιχειρήσεων που παραμένουν δεν σημαίνει απαραίτητα πως
είναι κερδοφόρες ή επιτυχημένες. Πολλές από αυτές απλά πασχίζουν
για επιβίωση.
97% των επιχειρήσεων δεν ξεπερνούν ποτέ το 1 εκατομμύριο σε κύκλο
εργασιών το χρόνο.
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87% των επιχειρηματιών δεν γνωρίζουν τα νούμερα τους. Το σημείο 0,
τα πραγματικά κόστη της επιχείρησης τους, το πραγματικό κόστος του
προσωπικού τους (productivity rate VS hourly rate), το κόστος που
χρειάζεται να επενδύσουν για να κερδίσουν έναν πελάτη και διάφορα
άλλα νούμερα και δείκτες που καθορίζουν την πορεία της εταιρείας. Η
καταγραφή, η μελέτη και η ανάλυση είναι αναγκαία. Είτε είναι ένα απλό
φύλλο excel είτε μια μελέτη βιωσιμότητας είναι απαραίτητη για να
επιβιώσει και να αναπτυχθεί μια επιχείρηση.

Δυο εταιρείες με ίδια δραστηριότητα, ίδιο κύκλο εργασιών και ίδια
κέρδη μπορεί να έχουν έναν εντελώς διαφορετικό μοντέλο φορολογικού
σχεδιασμού. Το μοντέλο της εταιρείας θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο
τρόπο ώστε να μπορεί να υποστηρίζει τους στόχους σου ενώ παράλληλα
να καλύπτει τις ανάγκες σου.

Πως μπορείς να ανατρέψεις τα στατιστικά για την
επιχείρησή σου?

ΚΑΝΕ TAX PLANNING “LIKE A
MILLIONAIRE” - ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ
ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΑ! 

Δες τους 4 τρόπους για να κάνεις tax planning like a
millionaire (as we promised!)

Μάθε τα νούμερα σου#1

Σκέψου τους στόχους σου#2

Δημιούργησε ένα tax account όπου κρατάς το 20% των κερδών σου μέχρι το τέλος του
οικονομικού έτους. Είναι η καλύτερη συμβουλή για να διαχειρίζεσαι εύκολα και απλά
τα οικονομικά σου. Όταν θα έρθει η στιγμή της φορολογίας δεν θα δεις τον λογαριασμό

σου να μειώνεται ούτε θα επηρεαστεί η ρευστότητα της επιχείρησης σου.

Σκέψου μακροπρόθεσμα. Μπορεί η ιδέα να μην πληρώνεις φόρους να σε εξιτάρει αλλά
σκέψου την θέση που θέλεις να βρίσκεσαι μετά από 5 ή 10 ή 20 χρόνια. Το tax

planning δεν είναι αγώνας 100 μέτρων, είναι μαραθώνιος.

Extra tip:

Extra tip:
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Αν έχεις κέρδη σημαίνει ότι αυτό που κάνεις το κάνεις καλά. Άρα μπορείς
να κατακτήσεις και μια νέα αγορά, να μεγιστοποιήσεις τα κέρδη σου,
μειώνοντας παράλληλα το επιχειρηματικό σου ρίσκο. Φυσικά κερδίζεις
ακόμα ένα πλεονέκτημα αξιοποιώντας το φορολογικό σύστημα της
χώρας που απευθύνεσαι.

Όσο μεγαλώνει η επιχείρηση σου και έχεις κέρδη, άλλο τόσο χρειάζεται να
μεγαλώνεις και την ομάδα συνεργατών σου. Σε ειδικότητες και σε
εξειδίκευση. Όπως είδες και παραπάνω η επιβίωση και η ανάπτυξη σε
μια εταιρεία δεν εξαρτάται μόνο από την σκληρή δουλειά και από την
γνώση που έχεις για το αντικείμενο σου, αλλά και από τον τρόπο
διαχείρισης των οικονομικών σου.

ΚΑΝΕ TAX PLANNING “LIKE A
MILLIONAIRE” - ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ
ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΑ! 

Επέκταση σε νέα αγορά#3

Επένδυσε στους σωστούς και εξειδικευμένους συνεργάτες#4

Χτίσε γέφυρες και αξιοποίησε έξυπνα το φορολογικό σύστημα της νέας χώρας που
επεκτείνεσαι. Αν το χειριστείς σωστά αυτή η κίνηση αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα

για την επιχείρησή σου και ένα δίχτυ ασφαλείας για μια δύσκολη περίοδο ή για
επιπλέον ρευστότητα σε μια στιγμή ανάγκης.

Μην κάνεις εκπτώσεις στο δίκτυο των στενών συνεργατών σου και μην συμβιβάζεσαι
με δεύτερες ή φθηνότερες επιλογές γιατί κοστίζουν περισσότερο στην επιχείρηση σου.
Οι σωστοί συνεργάτες θα σε βοηθήσουν να φτάσεις γρηγορότερα και πιο εύκολα

στον στόχο σου.

Extra tip:

Extra tip:



Τώρα γνωρίζεις τους τρόπους
για να σχεδιάσεις το

φορολογικό μοντέλο της
εταιρείας σου και να

μεγαλώσεις την επιχείρηση
σου με σιγουριά και

ασφάλεια, αποφεύγοντας τα
λάθη και τα φορολογικά

στραβοπατήματα. 

03 ΚΑΝΕ TAX PLANNING “LIKE A
MILLIONAIRE” - ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ
ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΑ! 

Γνώριζες ότι ο άνθρωπος που
εμπιστεύονται περισσότερο

οι millionaires είναι ο
οικονομικός τους σύμβουλος

ή ο λογιστής τους?

Στο επόμενο κεφάλαιο, θα μάθεις τον τρόπο να αποφύγεις τα πιο συχνά
λάθη των εταιρειών που επιχειρούν την επέκταση στο Λονδίνο και τον

σωστό τρόπο για να πετύχεις περισσότερα πιο γρήγορα και με
ασφάλεια.



Αν τα κάνεις λάθος
σύντομα το εγχείρημά
σου θα μετατραπεί σε

Οδύσσεια!

Έπειτα από δεκαετίες εμπειρίας σου παρουσιάζουμε τα 3 πιο συχνά λάθη
των ελληνικών επιχειρήσεων κατά της επέκτασης τους στη βρετανική
αγορά. Με πρακτικές συμβουλές και σύγχρονα εργαλεία, δημιουργούμε
τον χάρτη και την διαδρομή, για να μην γίνει το εγχείρημα σου στο
εξωτερικό “Οδύσσεια”!

3 ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΞΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ04

Τα προηγούμενα κεφάλαια έχουν παρουσιάσει το Λονδίνο ως ένα άκρως
ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Είναι τόσο εύκολο όμως να
εδραιωθείς σε μια από τις πιο “περιζήτητες” αγορές του κόσμου? 

Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξεις και ποιες παγίδες πρέπει
να αποφύγεις για να φτάσεις στην δική σου Ιθάκη?



Στην σύγχρονη
Οδύσσεια δεν μπορείς
να είσαι ο ΚΑΝΕΝΑΣ.

Το πιο συχνό λάθος των εταιρειών είναι ότι δοκιμάζουν τη νέα αγορά χωρίς να
είναι έτοιμοι. Αν δεν δημιουργήσεις πρώτα μια ισχυρή digital παρουσία τότε μην
ξεκινάς, γιατί αδικείς την εταιρεία σου. Σίγουρα αν περιμένεις να είσαι έτοιμος
θα περιμένεις για πάντα, αλλά αν το λογότυπο ή το website σου είναι στα
ελληνικά ή η συσκευασία σου είναι μέτρια – ικανοποιητική για τα δεδομένα της
Ελλάδας, τότε καλύτερα να ξανασκεφτείς την επέκταση σου. Όσο ωραία και αν
είναι τα γραφεία σου στην Ελλάδα, όσο μεγάλο και σύγχρονο και αν είναι το
εργοστάσιο σου, η αγορά στο εξωτερικό βλέπει και κρίνει από την εικόνα σου
στο internet.

Χρειάζεσαι κεφάλαιο για να σχεδιάσεις μια νικηφόρα στρατηγική με σύγχρονα
εργαλεία. Και οι ερασιτεχνισμοί με ξαδέρφια, φίλους και άλλα “καλά παιδιά”
δυστυχώς δεν έχουν χώρο στην βρετανική αγορά. Αν θες να πας στην Ρώμη πρέπει
να φέρεσαι σαν Ρωμαίος.

3 ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΞΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ04

Το να ετοιμάζεσαι να διεισδύσεις σε μια από τις πιο προσοδοφόρες αγορές στον
κόσμο και να έχεις μια μέτρια παρουσία είναι σαν να πηγαίνεις σε μια δεξίωση με
τις φόρμες. Η αγορά της Αγγλίας είναι πολύ κερδοφόρα αλλά είναι και αρκετά
ανταγωνιστική. Οι εταιρείες που θέλουν να επεκταθούν και να εδραιωθούν στο
Λονδίνο χρειάζονται μια ισχυρή και ελκυστική παρουσία στο internet.

Μέτρια εικόνα#1

Επίσης μην ξεχνάς πως η διαφήμιση στην Αγγλία κοστίζει έως και 10 φορές
ακριβότερα από ότι στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Τα brands που διαφημίζονται
είναι περισσότερα. Το επίπεδο της στρατηγικής, των social media και του digital
marketing είναι σαφώς πιο ανεβασμένο από την Ελλάδα. Συνεπώς, για να
ξεκινήσεις σωστά πρέπει να κάνεις μια δυνατή αρχή. Και ναι. Πρέπει να επενδύσεις
στο διαφημιστικό budget και στη ψηφιακή στρατηγική.

Για να σε εμπιστευτούν οι νέοι πελάτες χρειάζεται πρώτα να σε γνωρίσουν και να
σε συμπαθήσουν. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Και δεν μπορείς να το
πετύχεις αν είσαι ο κανένας. Χρειάζεται να μπορείς να ξεχωρίσεις για να
κερδίσεις μια νέα αγορά. Επένδυσε στο brand awareness της εταιρείας σου και
στο personal brand σου για να σε γνωρίσει και να νιώσει οικεία το κοινό που
απευθύνεσαι.



Η ανυπομονησία είναι το
χειρότερο λάθος γιατί δεν σου
επιτρέπει να επενδύσεις στο
χτίσιμο μιας ισχυρής εικόνας

και μιας δυνατής στρατηγικής.

Ένας τρόπος να αποβάλλεις την ανυπομονησία (εσύ και οι συνεργάτες σου) είναι
να σκεφτείς πόσος χρόνος χρειάστηκε για να καταξιωθεί η εταιρεία σου στην
Ελληνική ή Κυπριακή αγορά.

3 ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΞΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ04

Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Ούτε και η επέκταση της εταιρείας σου συμβαίνει
σε μια νύχτα. Τα success stories των εταιρειών που καταξιώθηκαν στο εξωτερικό
έχουν αρκετά ταξίδια, ξενύχτια, αποτυχίες, προκλήσεις, νέα προβλήματα,
αδιέξοδα και ρίσκα. Όπως βέβαια έχουν χαρές, νίκες, συγκινήσεις και μεγάλη
ικανοποίηση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από το να τα καταφέρνεις στο
εξωτερικό. Εξάλλου, στα εκτός έδρας το goal μετράει παραπάνω.

Ανυπομονησία#2

"Με το να χάνεις την υπομονή σου σημαίνει πως χάνεις τη μάχη".
Μαχάτμα Γκάντι

Πίστεψε πως θα τα καταφέρεις και είσαι ήδη στην μέση της διαδρομής!
Κλείσε τα αυτιά σου στις μοντέρνες “Σειρήνες” και σε όσους πιστεύουν ότι
δεν μπορείς να τα καταφέρεις και πως πρέπει να περιμένεις ή να αναβάλεις
το εγχείρημα σου. 

Κλείσε τα αυτιά σου
στις Σειρήνες!



Μια συμβουλή που δίνουμε πάντα στις επιχειρήσεις που ξεκινάνε στο Λονδίνο
είναι να δοκιμάζουν με ένα προϊόν που έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και μεγάλο
περιθώριο κέρδους. Κάνε την αρχή με τα φαβορί σου και μην προσπαθείς να
“ξεστοκάρεις”. Αν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας κάνε την είσοδο σου με μια
πρόταση που είναι αρκετά εξειδικευμένη και το επίπεδο παροχής της
υπηρεσίας σου είναι εξαιρετικό. Έπειτα προσπάθησε να χτίσεις ένα niche market,
δηλαδή ένα κοινό με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θα εστιάσεις για να
ξεκινήσει και να αναπτυχθεί η εταιρεία σου. 

Αν δεν χτίσεις μια σωστή στρατηγική επέκτασης και μια ελκυστική και
επαγγελματική εικόνα, αυτό που θα βλέπουν οι πιθανοί πελάτες ή συνεργάτες
σου είναι μια μέτρια παρουσία με μέτρια προσέγγιση. Και κανείς δεν θέλει να
συνεργάζεται με μέτριους.

3 ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΞΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ04

Η έλλειψη στρατηγικής εισόδου σε μια νέα χώρα, η έλλειψη ενός πλάνου με
καθορισμένο budget για τις πρώτες ενέργειες και τα πρώτα έξοδα είναι άλλο ένα
λάθος που συχνά κάνουν οι επιχειρήσεις που τολμούν το άνοιγμα στο εξωτερικό.
Το αναπτυξιακό μοντέλο και η στρατηγική marketing είναι απαραίτητα να
σχεδιαστούν πριν βάλεις πλώρη για τη νέα αγορά. Για να φτάσεις στον προορισμό
σου πρέπει να σχεδιάσεις την διαδρομή στον χάρτη. Αλλιώς θα
αποπροσανατολιστείς. Και είναι πολύ εύκολο να χαθείς -κυριολεκτικά και
μεταφορικά σε μια ξένη χώρα. Η στρατηγική που θα ακολουθήσεις χρειάζεται να
εξυπηρετεί τους στόχους και τις ανάγκες σου, να είναι ευέλικτη και να τονίζει τα
σημεία διαφοροποίησης και την εξειδίκευση σου. 

Έλλειψη στρατηγικής#3

Τι συμβαίνει αν δεν ακολουθήσεις τα παραπάνω? Προκύπτει λάθος συμπέρασμα!
Αποθαρρύνεσαι γιατί η ανταπόκριση και η απήχηση δεν ήταν όπως τις περίμενες. Ενώ
στην πραγματικότητα αυτό που φταίει είναι η ελλιπής οργάνωση και η έλλειψη
στρατηγικής. Όχι το προϊόν ή η υπηρεσία σου. Βεβαιώσου ότι σχεδιάζεις και υλοποιείς
μια μελετημένη στρατηγική εισόδου αλλιώς θα αδικήσεις την εταιρεία σου.

Αρκετοί χαρακτηρίζουν αυτήν την περίοδο ως την μεγαλύτερη ευκαιρία
των τελευταίων ετών. Η αγορά ανασυγκροτείται, η τράπουλα ξανά
μοιράζεται, η πίτα κόβεται και πάλι. Όπως και να το παρουσιάσουμε, το
αποτέλεσμα είναι ότι αυτή η εποχή λειτουργεί ως επιταχυντής. Στις
εποχές αυτές που οι αλλαγές συμβαίνουν αστραπιαία, αυτός που κερδίζει,
δεν είναι ο πλουσιότερος, ο δυνατότερος ή ο πιο μεγάλος. Κερδίζει
αυτός που αντιλαμβάνεται την αλλαγή και προσαρμόζεται.

Εμπόδιο
ή

ευκαιρία;

Covid-19 και Brexit: Οι σύγχρονες Σκύλλα και Χάρυβδη
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05
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν όλες οι εταιρείες που σκοπεύουν να
δραστηριοποιηθούν με φυσική παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εταιρείες
στον χώρο της εστίασης (που είναι και από τους πιο συνηθισμένους
χώρους), γραφεία, καταστήματα λιανικής, εταιρείες ναυτιλίας και όλες οι
εταιρείες που έχουν φυσική παρουσία.

Ποιες είναι οι εταιρείες που δικαιούνται να ιδρύσουν την
αγγλική τους εταιρεία?

Τις έχουμε διαχωρίσει σε 2 μεγάλες κατηγορίες:

1

2
Στην δεύτερη κατηγορία είναι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν φυσική
παρουσία στην Αγγλία, παρόλα αυτά μπορούν να ιδρύσουν και να
λειτουργήσουν την εταιρείας τους. Αναλυτικά:

Εταιρείες Ανάπτυξης Λογισμικών (software,
ERP, CRM) & Δημιουργία Ιστοσελίδων

1.

Εταιρείες Social Media & Digital Marketing

2.

Εταιρείες Πληροφορικής &
Κατασκευαστές Computer Games

3.

Γραφιστικές Τέχνες

4.

Δημόσιες Σχέσεις & Δραστηριότητες
Επικοινωνίας

5.

Δραστηριότητες Τουριστικών Οδηγών

6.

Δραστηριότητες Ταξιδιωτικών Πρακτόρων
(Tour Operators) & Ταξιδιωτικών Γραφείων

7.

Τουριστική & μη Διαχείριση Ακινήτων

8.

Ανάπτυξη Τουριστικών Projects, Έρευνα
& Παρακολούθηση

9.

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

10.
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2

Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής
Διαχείρισης- (Financial Management)

11.

Συμβουλευτικές Δραστηριότητες
Τεχνολογίας Πληροφοριών

12.

Αρχιτεκτονικές Υπηρεσίες & Διακοσμητές

13.

Τεχνικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες

14.

Εταιρείες που Διεξάγουν Μελέτες

15.

Εργαστήρια Έρευνας & Ανάπτυξης

21.

Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί- Εκπαιδευτικές
Πλατφόρμες- Πολιτιστική Εκπαίδευση

22.

Φορείς Εκπαιδευτικής Πιστοποίησης

23.

Life & Business coaches

24.

Δραστηριότητες Σωματικής Ευεξίας &
Λοιπές Δραστηριότητες μέσω Internet

25.

Εταιρείες Διοργάνωσης Εκδηλώσεων

16.

Ιατρικές Υπηρεσίες

17.

Λογιστικές & Ελεγκτικές Δραστηριότητες/
Σύμβουλοι σε Θέματα Φορολογίας

18.

Νομικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

19.

Δραστηριότητες Κατοχύρωσης Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας & Πνευματικών Δικαιωμάτων

20.

Instructors σε Webinars & Hλεκτρονικά
Workshops

26.

Δραστηριότητες Eπεξεργασίας Βίντεο &
Φωτογραφίας

28.
Youtubers/ Influencers

27.

Αρθρογράφοι, Δημοσιογράφοι &
Συγγραφείς

30.
Εκδοτικοί Οίκοι & Web Portals

29.
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2
Δραστηριότητες Ηχογράφησης &
Δημοσίευσης Μουσικής

31.

Εταιρείες Διοργάνωσης Γάμων &
Εκδηλώσεων

32.

Αντιπρόσωποι & Διαμεσολαβητές που
εμπλέκονται στην Πώληση Ποικίλων Αγαθών

33.

Λιανική Πώληση μέσω e-shop, Amazon
κλπ χωρίς Φυσικό Κατάστημα

34.

Εταιρείες Χονδρικού Εμπορίου χωρίς
Φυσικό Κατάστημα

35.

Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ιδιωτικών
Δραστηριοτήτων Ασφαλείας και Έρευνας

41.

Εταιρεία Παροχής Ανθρώπινου Δυναμικού

42.

Δορυφορικές Τηλεπικοινωνιακές
Δραστηριότητες

43.

Υπηρεσίες εξ Αποσπάσεως

44.

Εταιρείες Holdings με δυνατότητα
Υποκαταστήματος σε οπουδήποτε

45.

Υπηρεσίες Βιομηχανοποίησης

36.

Εταιρείες Οδικών Μεταφορών /Διακίνηση Φορτίου
για Δραστηριότητες Χερσαίων Μεταφορών

37.

Θαλάσσιες & Παράκτιες Μεταφορές

38.

Aviation Companies- Εταιρείες μη Τακτικής
Αεροπορικής Μεταφοράς Επιβατών

39.

Εταιρείες Περιβαλλοντικών
Συμβουλευτικών Δραστηριοτήτων

40.



...και  η λίστα δεν τελειώνει εδώ.

 Εταιρείες που επιθυμούν να
αυξήσουν τις εξαγωγές τους
Εμπορικές εταιρίες
Ξενοδοχεία, εταιρείες booking και
Εταιρείες στον χώρο του τουρισμού
Ναυτιλιακές εταιρείες
Εταιρείες Marketing - Διαφημιστικές
εταιρείες και εταιρείες παραγωγής
IT και Softwares
Startups
Εταιρείες τεχνολογικού χαρακτήρα
Εταιρείες παροχής απομακρυσμένων
υπηρεσιών
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  Εταιρείες παροχής υπηρεσιών όπου η υπηρεσία δεν απαιτεί την φυσική παρουσία
σε ένα χώρο.
Εταιρείες χονδρικής πώλησης ή μεταπώλησης στην παραγωγή ή/και μεταποίηση
Εμπορικές εταιρείες με πώληση προϊόντων μέσω online καναλιών ή πώληση στο
εξωτερικό.

Συγκεντρωτικά:

Ανήκει και η δική σου εταιρεία ή η
δική σου ιδέα στα παραπάνω? Τότε
μπορείς και εσύ να επωφεληθείς
από όλα τα πλεονεκτήματα και τα
οφέλη της αγγλικής εταιρείας!

Αν δεν είσαι σίγουρος ότι
πληρείς τις προϋποθέσεις

τότε μπορείς να
επικοινωνήσεις μαζί μας.



ΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΟΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΟΥ ΠΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΗΔΗ
ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ!
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Διεθνείς συμφωνίες και ανάπτυξη πελατολογίου: Οι επιχειρηματίες
αποκτούν πρόσβαση στις μεγαλύτερες και πιο ελκυστικές αγορές με το
κύρος της αγγλικής εταιρείας.
Ευελιξία: Απολαμβάνουν ένα ευέλικτο, φιλικό και επιχειρηματικό
πλαίσιο
Διεύρυνση Δραστηριοτήτων: Αξιοποιούν πολλαπλές επιχειρηματικές
δραστηριότητες (δεν υπάρχει περιορισμός σε ΚΑΔ) με χαμηλά
λειτουργικά κόστη και ευελιξία στον τρόπο και τον τόπο
δραστηριοποίησης.
Χαμηλή φορολογία:  Απολαμβάνουν χαμηλό φορολογικό συντελεστή
και μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε συναλλαγές με ιδιώτες και
επιχειρήσεις.
Κύρος: Αποκτούν κύρος, διεθνές γόητρο και παγκόσμιο επιχειρηματικό
προφίλ. Αυτό μεταφράζεται σε καλύτερο πελατολόγιο με μεγαλύτερα
περιθώρια κέρδους.
Περισσότερες ευκαιρίες στο χώρο των Εξαγωγών: Η γεωγραφική και
γεωπολιτική θέση του Λονδίνου το καθιστά τον μεγαλύτερο
επιχειρηματικό και εξαγωγικό κόμβο στον κόσμο! Το Λονδίνο πράγματι
είναι το ιδανικό μέρος για την δημιουργία και την ανάπτυξη μιας
επιχείρησης που θέλει να κατακτήσει τον κόσμο.

Μάθε τι κρύβουν τα success stories των ελληνικών εταιριών
στο Λονδίνο και ξεκίνα να γράφεις το δικό σου.

Γιατί το Λονδίνο έγινε ο must προορισμός για τις
επιχειρήσεις; Τι κερδίσαν όσοι έχουν κάνει ήδη το βήμα?

Αν η πυξίδα σου
δείχνει την ανάπτυξη,

τότε ο προορισμός
είναι το Λονδίνο.
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Με την αγγλική σου εταιρεία τιμολογείς χωρίς ΦΠΑ τις επιχειρήσεις και τους
ιδιώτες εκτός Αγγλίας. Αυτό σου δίνει την ευκαιρία να τιμολογήσεις πιο χαμηλά και
παράλληλα να έχεις μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. 

Ένας ακόμα κρυφός
άσος στο μανίκι των
επιχειρήσεων που
επέλεξαν το Λονδίνο
είναι:

ΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΟΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΟΥ ΠΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΗΔΗ
ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ!

Ανταγωνιστικότερες
Τιμές και Μεγαλύτερο
Περιθώριο Κέρδους!

Αποτέλεσμα? Είσαι πιο ανταγωνιστικός στις τιμές
και βοηθάς το cash flow των πελατών σου.

480 Ελληνικές επιχειρήσεις -ανάμεσα τους πελάτες σου, συνεργάτες σου και
ανταγωνιστές σου- δραστηριοποιούνται ήδη στην αγγλική αγορά με τεράστια
επιτυχία. Αν θες και εσύ να δεις το επιχειρηματικό σου όνειρο να
εκπληρώνεται και μάλιστα … ΑΜΕΣΑ, τότε επικοινώνησε μαζί μας.

Μην στερείς άλλο την οικονομική ελευθερία από
την επιχείρηση και την οικογένεια σου.



Όχι μόνο στο επόμενο βήμα, αλλά και σε όλη
την πορεία σου προς την κορυφή! 
Όπως κάνουμε εξάλλου τα τελευταία 40
χρόνια πάρα πολύ καλά! Όποιο πρόβλημα
αντιμετωπίζεις ή όποια απορία και αν έχεις,
μπορούμε να την λύσουμε!

Αν αντιλαμβάνεσαι την δυναμική
και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες
που θα σου προσφέρει η ίδρυση της
εταιρείας σου στο Λονδίνο...

αλλά παρόλα αυτά αναρωτιέσαι αν
μπορεί να λειτουργήσει αυτό για
σένα και με ποιό τρόπο...

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ…

Είμαστε δίπλα σου!

Τότε μην διστάσεις να ρωτήσεις!
Μπορεί αυτή να είναι η λύση και για την δική
σου εταιρεία ώστε να κερδίσεις περισσότερα
σε λιγότερο χρόνο. Όσο για τις απορίες σου...



15 λεπτά ΔΩΡΕΑΝ Συμβουλευτικής!

ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ
ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΧΗ, ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ EBOOK

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

Η διεθνής σύμβουλος
επιχειρηματικότητας και
συνιδρύτρια της UK
Business Consulting, Μάρα
Βενιέρη, θα συζητήσει
μαζί σου προσωπικά,
ώστε να βρεθεί το
καταλληλότερο μοντέλο
και να δομηθεί με απόλυτη
ασφάλεια το νέο σου
επιχειρηματικό βήμα

Στο 15λεπτο call θα συζητήσουμε: 

Τον τρόπο που δραστηριοποιείσαι ή σκέφτεσαι να
δραστηριοποιηθείς και αν αυτό μπορεί να γίνει μέσα από

την αγγλική εταιρεία

Πως μπορεί να στηθεί η νέα σου εταιρεία νόμιμα και με
ασφάλεια στο Λονδίνο

Τα οφέλη που θα κερδίσει η εταιρεία σου και πως
μπορείς να πετύχεις μεγαλύτερη ρευστότητα και

ανταγωνιστικότερες τιμές

τον χρόνο, το κόστος και τα
βήματα για να συσταθεί η

εταιρεία σου εύκολα και με
ασφάλεια

και θα είσαι σε θέση να ξέρεις: 

τον τρόπο που θα μπορέσεις
να είσαι ακόμα πιο

ανταγωνιστικός αυξάνοντας
συγχρόνως τα περιθώρια

κέρδους και μεγιστοποιώντας
τα καθαρά σου εισοδήματα

#1

#2

Ο τρόπος που θα στηθεί η
αγγλική εταιρεία και ο

σχεδιασμός του μοντέλου
είναι το πιο σημαντικό βήμα
για να γίνει το βήμα σωστά
και με ασφάλεια. Στην UKBC

αυτή είναι η καθημερινότητα
μας τα τελευταία 40 χρόνια.

Αν θέλεις να κερδίσεις την οικονομική ελευθερία
σου και να διεκδικήσεις περισσότερα τότε κλείσε:

15 λεπτά ΔΩΡΕΑΝ Συμβουλευτικής!

https://capital.clickfunnels.com/godfather-ukbc1637309929744

