
 
Established in May 2003 
 
Successfully represented more than 500 companies in various matters 
 
We average success in subsidized programs which reaches 92% 
 
In the final program of ROP, our company had 100% success on approvals submitted 
proposals. 
Our goal is to provide 
Consulting Services 
      high standards, which will pay particular attention to the needs and particularities of each 
churning. Our aim is the development of a Dynamic Development Policy for our customers, 
who are interested to pursue and implement a well-structured development plan. 
Feasibility Studies 
Business Solutions (Management Finance, Marketing, Production Quality) 
Greek Business Networking Abroad 
Business Networking Aliens in Greece 
Functional Organization of Companies and Enterprises 
Strategic Solutions Market Development 
Financing Business Plans from Alternative Sources 
Studies Programs of Government and European Subsidies 
Studies Funding and Business Loan 
negotiation Companies 
Agora Marketing Research Studies 
 
In the composition of OECON GROUP involved experienced representatives of the area of the 
Advisory and Banking. Our staff are actively involved since 1993 with the support of businesses 
in all sectors of development, as with the support of public and private actors. At the same time, 
create a profitable and secure business environment in Private Companies and Agencies, 
Public and Private Law. 
Balkan Women Coalition for Professional Qualification and Training in the Field of Business 
and Economic Science "? (B-WCo) 
THUSAURUS "Exchanging of Best Practices promoting diversification and sustainable 
development of the tourism services" 
Traditional Craft Professions and their Adaptation to the Economy in the Cross-Border Area 
(CRAFTS) 
"Cloud computing in public administrations"? SmartPA 
Entrepreneurship For Innovative Change? (E4IC) 
EUROMED Invest Academy 
 
The main idea of the program is to create an alliance between unions and NGOs from 
the Balkan Peninsula - Greece, Romania, Bulgaria, Croatia, Turkey, Serbia, 
Macedonia and Albania. This new alliance is engaged in the development of joint 
programs and ideas, integrating the needs of the labor market within the Vocational 
Education and Training and strengthening the links between education and working 
life. 
 
 
     The project THUSAURUS "Sharing best practices to promote diversification and 



sustainable development of tourism services" started under the Lifelong Learning 
Programme, Action GRUNDTVIG Learning Partnerships. 
         The goal of the project is the creation of tourism educational systems, in order to 
promote the development of joint tourism initiatives and training courses. The 
partnership formed under the willingness to exchange experiences between various 
institutional organizations to gain new ideas for development and improvement of 
business learning. Learners project will increase the knowledge about the tourist 
services, the good practices used in each participating country, and are the 
opportunities for entrepreneurship and ways to create businesses in the tourism sector 
.; The target groups of the project will include adults, women and men, entrepreneurs, 
unemployed people will learn together, should be incorporated in the curricula of 
courses and then give input on sustainable development .; The partnership will 
contribute new ideas for adult educators, as well as new methods and approaches to 
adult learning in entrepreneurship activities and the exchange of best practices. 
The overall objective of the proposal CRAFT is the creation and support of prospects and 
stable cross-border cooperation for the exchange of knowledge and best practices in the trades 
between the participating organizations and other stakeholders (target groups). The project will 
facilitate the cross-border flow of knowledge, business practices and experience in the eligible 
area. For this motive, it provides for the creation of a broader socio-economic and educational 
tool to support the Bulgarian and Turkish companies. In recent years we have seen slower 
progress and development in craft occupations. Consequently, the project takes an 
investigative approach to the traditional arts in the border region, aimed at overall strengths and 
weaknesses, opportunities and threats (SWOT) analysis. 
        The European program «Erasmus for Young Entrepreneurs" is a cross-border exchange 
program which offers young and ambitious entrepreneurs (NE) the opportunity to gain 
knowledge from experienced entrepreneurs who run small businesses in other EU countries. 
The exchange of experiences carried out during the stay near the experienced entrepreneur 
(businessman Host: CR), which helps the new entrepreneur to acquire the necessary skills for 
the management of a small business. 
         The objective of the proposal is to contribute to EU efforts to boost entrepreneurship and 
increase the competitiveness of European SMEs and startups 
with the target group BASIC WOMEN entrepreneurs 
service 
 
Providing personalized support to NE for training and exchange of experiences that will 
improve the quality of start-ups 
NE Support to start and help implement business ideas into practice and contribute to the 
creation of new businesses and new jobs. 
Strengthening new markets and internationalization 
           The project is planned in order to improve and strengthen the reality in which 
doulefthoun European public administrations and municipalities. The proposal strengthens the 
requirements of public administration from interoperability, flexibility and efficiency and has the 
main objective to satisfy the requirements of EU citizens and the strengthening of relations with 
them, utilizing new technologies as advantages, and in accordance with the strategy "Europe 
2020 "for the creation of smart cities to start from education, research and innovation. 
In this way, the so-called «cloud computing» is an elastic execution environment work permits 
network access request? a common set of setup computational resources (eg networks, 
servers, storage devices, applications and services) and different types of services based on 
interoperability. 
          These services can be provided quickly, released with minimal management effort from 



the user, with minimal interaction from the vendor with payment based on the use of services. 
In fact, the user can benefit from these services by selecting the service provider deems 
appropriate according to their needs, and may require the use of resources only when 
necessary and only for the time required. 
          For this reason, the proposal has as its main objective to carry this great source of 
innovation in the public sector, providing education and training to people who work there and 
local decision makers, and to enable knowledge and insight into the usability of starting the 
development of technical skills and awareness to comply with the laws and economic impact, 
through corporate consortium of 10 partners from across Europe 
 
          International EUROMED Invest Academy «New innovation networks and the Role of 
BSOs", organized by the Chamber of Heraklion - CEEBA, Egypt and AFAEMME, Spain as part 
of the project EUROMED Invest and aims to develop and forging partnerships between 
institutions and enterprises in the Mediterranean Region . The academy includes organizing 
two parallel seminars lasting three days with a view to presenting traditional funds, private 
support agencies, new innovative networks, clusters to promote mutual understanding and new 
ways of working. These seminars are organized from 12-14 November in Porto Palace Hotel in 
Thessaloniki. 
The EUROMED Invest aims primarily in five key areas: agri-food, water, alternative energy, 
tourism, transport - logistics and cultural & creative industries. 
           The Project EUROMED Invest is one of the main European programs aimed at the 
development of private investment and economic relations in the Mediterranean region. 
Moderated by ANIMA Investment Network in a consortium consisting of 6 members: 
Eurochambres (Association of European Chambers of Commerce), ASCAME (Association of 
Mediterranean Chambers), BusinessMed (Union of Mediterranean Confederations of 
Enterprises), EMDC (Euro-Mediterranean Centre for SME Development), GACIC (German-
Arab Chamber of Commerce) and EABC (Euro-Arab Business Council). EUROMED Invest is 
supported by a network of 79 affiliated organizations from 26 countries. Moreover, the various 
prestigious international institutions associated with the project: EUNIC, Anna Lindh 
Foundation, OCEMO, OECD, Agadir Technical Unit Mediterranean Free Trade Agreement, 
AIDMO and UNIDO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основана май 2003 
 
Успешно представени повече от 500 фирми в различни въпроси 
 
Ние AVG успех в субсидирани програми, която достига 92% 
 
В последната програма на РОП, нашата компания има 100% успех на одобрения 
подадени предложения. 
Нашата цел е да се осигури 
Консултантски услуги 



      високи стандарти, които ще обърнат специално внимание на нуждите и особеностите 
на всеки избиване. Нашата цел е разработването на политика за развитие на Dynamic за 
нашите клиенти, които са заинтересовани да следва и прилага добре структуриран план 
за развитие. 
Предпроектни проучвания 
Бизнес Солюшънс (финансов мениджмънт, маркетинг, производство Quality) 
Гръцкият бизнес мрежа в чужбина 
Бизнес мрежа за чужденците в Гърция 
Функционална организация на фирми и предприятия 
Стратегическите решения Развитие на пазара 
Финансиране на бизнес планове от алтернативни източници 
Проучвания програми на правителството и европейските субсидии 
Финансиране на проучвания и бизнес кредит 
Преговорни Фирми 
Агора Маркетингови Изследвания 
 
В състава на OECON GROUP участват опитни представители на сферата на 
Консултативния и банкиране. Нашите служители са активно ангажирани, тъй като 1993 г. 
с подкрепата на бизнес във всички сектори на развитие, както и с подкрепата на 
публичните и частните участници. В същото време, създаване на печеливша и сигурна 
бизнес среда, в частните фирми и агенции, обществено и частно право. 
Balkan Жените Коалиция за професионална квалификация и обучение в областта на 
бизнес и икономически науки "? (B-СМО) 
THUSAURUS "Обмен на най-добри практики за насърчаване на диверсификацията и 
устойчиво развитие на услуги в областта на туризма" 
Традиционни занаятчийски професии и тяхното адаптиране към икономиката в 
трансграничния регион (занаяти) 
"Изчислителни облаци в публичната администрация"? SmartPA 
Предприемачеството за иновативни промени? (E4IC) 
ЕВРОМЕД Инвест Academy 
Основната идея на програмата е да се създаде един съюз между синдикатите и 
неправителствени организации от Балканския полуостров - Гърция, Румъния, 
България, Хърватия, Турция, Сърбия, Македония и Албания. Този нов съюз е 
ангажиран в разработването на съвместни програми и идеи, за интегриране на 
нуждите на пазара на труда в рамките на професионалното образование и 
обучение и засилване на връзките между образованието и професионалния 
живот. 
Проектът THUSAURUS "Споделяне на добри практики за насърчаване на 
диверсификацията и устойчивото развитие на туристическите услуги" започна 
по Програмата за обучение през целия живот, дейност по Грюндвиг 
Партньорства за познание. 
         Целта на проекта е създаването на туристически образователни системи, с 
цел насърчаване на развитието на съвместни инициативи в туризма и курсове за 
обучение. Партньорството формира под желанието за обмяна на опит между 
различните институционални организации, за да се сдобият с нови идеи за 
развитие и подобряване на бизнес обучение. Проект Учащите ще увеличи 
познанията за туристическите услуги, добрите практики, използвани във всяка 
участваща страна, и са възможностите за предприемачество и начини за 
създаване на предприятия в сектора на туризма. Целевите групи на проекта ще 
включва възрастни, жени и мъже, предприемачи, безработни хора ще учат 



заедно, следва да бъдат включени в учебната програма на курса и след това ще 
дадат принос за устойчивото развитие. Партньорството ще допринесе нови идеи 
за обучители на възрастни, както и на нови методи и подходи за обучение на 
възрастни в предприемачески дейности и обмена на най-добри практики. 
 
Общата цел на предложението CRAFT е създаването и подкрепата на 
перспективи и стабилна трансграничното сътрудничество за обмен на знания и 
най-добри практики в областта на търговията между участващите организации и 
други заинтересовани страни (целеви групи). Проектът ще улесни 
трансграничното потока на знание, бизнес практики и опит в избираемата зона. 
За този мотив, той предвижда създаването на един по-широк социално-
икономически и образователен инструмент в подкрепа на българските и турски 
компании. През последните години сме свидетели по-бавен напредък и развитие 
в занаятчийството. Следователно, проектът се разследващ подход към 
традиционните изкуства в граничния регион, насочен към общите силните и 
слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT) анализ. 
        Европейската програма «Еразъм за млади предприемачи" е трансгранична 
програма за обмен, която предлага на младите и амбициозни предприемачи 
(NE) възможност да придобият знания от опитни предприемачи, които 
управляват малки предприятия в други страни от ЕС. Обмяната на опит се 
извършва по време на престоя в близост до опитен предприемач (бизнесмен 
Водещ: CR), която помага на новия предприемач да придобият необходимите 
умения за управление на малък бизнес. 
         Целта на предложението е да допринесе за усилията на ЕС за насърчаване 
на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността на 
европейските МСП и нововъзникващите 
с целевата група BASIC жените предприемачи 
обслужване 
 
Осигуряване на персонализирани подкрепа NE за обучение и обмяна на опит, 
които ще подобрят качеството на стартиращи фирми 
NE Подкрепа за стартиране и допринесе за изпълнението на бизнес идеи в 
практиката и да се допринесе за създаването на нови предприятия и нови 
работни места. 
Укрепване на нови пазари и интернационализация 
           Проектът се планира, за да се подобри и засили реалността, в която 
doulefthoun европейските публични администрации и общини. Предложението 
засилва изискванията на държавната администрация от оперативна 
съвместимост, гъвкавост и ефективност и има за основна цел да отговарят на 
изискванията на гражданите на ЕС и на укрепването на отношенията с тях, като 
се използват нови технологии, предимства, и в съответствие със стратегията 
"Европа 2020 "за създаване на интелигентни градове, за да се започне от 
образованието, научните изследвания и иновациите. 
По този начин, така наречените «изчислителни облаци» е еластична работна 
среда изпълнение позволява искане за достъп до мрежата? общ набор от 
настройки изчислителни ресурси (например мрежи, сървъри, устройства за 
съхранение, приложения и услуги) и различни видове услуги, базирани на 
оперативната съвместимост. 
          Тези услуги могат да се предоставят бързо, освободени с минимално 
усилие за управление от страна на потребителя, с минимално взаимодействие от 



страна на продавача с плащане на базата на използването на услугите. 
Всъщност, потребителят може да се възползва от тези услуги, като изберете 
доставчик на услуги счете за необходимо в зависимост от техните нужди и 
могат да изискват използването на ресурси, само когато е необходимо и само за 
времето, необходимо. 
          Поради тази причина, предложението има за своя основна цел да 
извършва този чудесен източник на иновации в публичния сектор, предоставяне 
на образование и обучение на хората, които работят там и вземащите решения 
на местно ниво, както и да се даде възможност на знания и поглед върху 
използваемостта на стартовата разработването на технически умения и 
информираността за да се съобразят със законовите и икономическото 
въздействие, чрез корпоративната консорциум от 10 партньори от цяла Европа 
International ЕВРОМЕД Инвест академия «New иновационни мрежи и ролята на 
подобни организации", организиран от Камарата на Ираклион - CEEBA, Египет 
и AFAEMME, Испания, като част от проекта EUROMED Invest и има за цел да 
развива и изграждане на партньорства между институции и предприятия в 
региона на Средиземно море , Академията включва организирането на две 
паралелни семинари с продължителност три дни, за да представи 
традиционните средства, частни агенции за подпомагане, нови иновационни 
мрежи, клъстери, за да се насърчи взаимното разбирателство и нови начини на 
работа. Тези семинари се организират 12-14 ноември в Porto Palace Hotel в 
Солун. 
Евромед Инвест има за цел основно в пет ключови области: хранително-
вкусовата промишленост, вода, алтернативна енергия, туризъм, транспорт - 
логистични и културните и творческите индустрии. 
           За проекта EUROMED Инвест е един от основните европейски програми, 
насочени към развитието на частните инвестиции и икономически отношения в 
Средиземноморския регион. Модератор ANIMA Investment Network в 
консорциум, състоящ се от шест членове: Европалати (Асоциацията на 
европейските търговски камари), ASCAME (Асоциация на Средиземно 
Chambers), BusinessMed (Съюз на средиземноморските конфедерации на 
предприятия), EMDC (Евро-средиземноморски център за развитие на малки и 
средни предприятия), GACIC (Германо-арабски търговска камара) и EABC 
(Евро-арабския бизнес съвет). ЕВРОМЕД Invest се поддържа от мрежа от 79 
дъщерни организации от 26 страни. Освен това, на различни престижни 
международни институции, свързани с проекта: EUNIC, Анна Линд Фондация, 
OCEMO, ОИСР, Технически отдел средиземноморското споразумение за 
свободна търговия от Агадир, AIDMO и ЮНИДО. 
 
 
 
 
 
 
Общата цел на предложението CRAFT е създаването и подкрепата на перспективи и 
стабилна трансграничното сътрудничество за обмен на знания и най-добри практики в 
областта на търговията между участващите организации и други заинтересовани страни 
(целеви групи). Проектът ще улесни трансграничното потока на знание, бизнес практики 
и опит в избираемата зона. За този мотив, той предвижда създаването на един по-широк 
социално-икономически и образователен инструмент в подкрепа на българските и турски 



компании. През последните години сме свидетели по-бавен напредък и развитие в 
занаятчийството. Следователно, проектът се разследващ подход към традиционните 
изкуства в граничния регион, насочен към общите силните и слабите страни, 
възможностите и заплахите (SWOT) анализ. 
        Европейската програма «Еразъм за млади предприемачи" е трансгранична 
програма за обмен, която предлага на младите и амбициозни предприемачи (NE) 
възможност да придобият знания от опитни предприемачи, които управляват малки 
предприятия в други страни от ЕС. Обмяната на опит се извършва по време на престоя в 
близост до опитен предприемач (бизнесмен Водещ: CR), която помага на новия 
предприемач да придобият необходимите умения за управление на малък бизнес. 
         Целта на предложението е да допринесе за усилията на ЕС за насърчаване на 
предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността на европейските МСП и 
нововъзникващите 
с целевата група BASIC жените предприемачи 
обслужване 
 
Осигуряване на персонализирани подкрепа NE за обучение и обмяна на опит, които ще 
подобрят качеството на стартиращи фирми 
NE Подкрепа за стартиране и допринесе за изпълнението на бизнес идеи в практиката и 
да се допринесе за създаването на нови предприятия и нови работни места. 
Укрепване на нови пазари и интернационализация 
           Проектът се планира, за да се подобри и засили реалността, в която doulefthoun 
европейските публични администрации и общини. Предложението засилва изискванията 
на държавната администрация от оперативна съвместимост, гъвкавост и ефективност и 
има за основна цел да отговарят на изискванията на гражданите на ЕС и на укрепването 
на отношенията с тях, като се използват нови технологии, предимства, и в съответствие 
със стратегията "Европа 2020 "за създаване на интелигентни градове, за да се започне 
от образованието, научните изследвания и иновациите. 
По този начин, така наречените «изчислителни облаци» е еластична работна среда 
изпълнение позволява искане за достъп до мрежата? общ набор от настройки 
изчислителни ресурси (например мрежи, сървъри, устройства за съхранение, 
приложения и услуги) и различни видове услуги, базирани на оперативната 
съвместимост. 
          Тези услуги могат да се предоставят бързо, освободени с минимално усилие за 
управление от страна на потребителя, с минимално взаимодействие от страна на 
продавача с плащане на базата на използването на услугите. Всъщност, потребителят 
може да се възползва от тези услуги, като изберете доставчик на услуги счете за 
необходимо в зависимост от техните нужди и могат да изискват използването на 
ресурси, само когато е необходимо и само за времето, необходимо. 
          Поради тази причина, предложението има за своя основна цел да извършва този 
чудесен източник на иновации в публичния сектор, предоставяне на образование и 
обучение на хората, които работят там и вземащите решения на местно ниво, както и да 
се даде възможност на знания и поглед върху използваемостта на стартовата 
разработването на технически умения и информираността за да се съобразят със 
законовите и икономическото въздействие, чрез корпоративната консорциум от 10 
партньори от цяла Европа 
 
          International ЕВРОМЕД Инвест академия «New иновационни мрежи и ролята на 
подобни организации", организиран от Камарата на Ираклион - CEEBA, Египет и 
AFAEMME, Испания, като част от проекта EUROMED Invest и има за цел да развива и 



изграждане на партньорства между институции и предприятия в региона на Средиземно 
море , Академията включва организирането на две паралелни семинари с 
продължителност три дни, за да представи традиционните средства, частни агенции за 
подпомагане, нови иновационни мрежи, клъстери, за да се насърчи взаимното 
разбирателство и нови начини на работа. Тези семинари се организират 12-14 ноември в 
Porto Palace Hotel в Солун. 
Евромед Инвест има за цел основно в пет ключови области: хранително-вкусовата 
промишленост, вода, алтернативна енергия, туризъм, транспорт - логистични и 
културните и творческите индустрии. 
           За проекта EUROMED Инвест е един от основните европейски програми, насочени 
към развитието на частните инвестиции и икономически отношения в 
Средиземноморския регион. Модератор ANIMA Investment Network в консорциум, 
състоящ се от шест членове: Европалати (Асоциацията на европейските търговски 
камари), ASCAME (Асоциация на Средиземно Chambers), BusinessMed (Съюз на 
средиземноморските конфедерации на предприятия), EMDC (Евро-средиземноморски 
център за развитие на малки и средни предприятия), GACIC (Германо-арабски търговска 
камара) и EABC (Евро-арабския бизнес съвет). ЕВРОМЕД Invest се поддържа от мрежа 
от 79 дъщерни организации от 26 страни. Освен това, на различни престижни 
международни институции, свързани с проекта: EUNIC, Анна Линд Фондация, OCEMO, 
ОИСР, Технически отдел средиземноморското споразумение за свободна търговия от 
Агадир, AIDMO и ЮНИДО. 


