Λευκωσία, 12 Ιουλίου 2017
ΠΡΟΣ:
ΘΕΜΑ:

Όλα τα Μέλη ΚΕΒΕ
Συμμετοχή στην έρευνα «Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου»

Κυρία/ε,
Tο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και η Ομοσπονδία
Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) σε συνεργασία με τη Logicom, τη Cyta,
την Τράπεζα Κύπρου και την εταιρεία Accenture θα διεξάγουν μελέτη με τίτλο:
«Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου»
Η μελέτη αυτή στοχεύει στο να αναδείξει την Ψηφιακή Ωριμότητα της Κύπρου
συνολικά καθώς και επιλεγμένων τομέων της οικονομίας και να προδιαγράψει το
Ψηφιακό Όραμα και τη Στρατηγική για τη χώρα.
Η ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών και η εφαρμογή τους στις εθνικές οικονομίες
αποτελεί παγκόσμια τάση και είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ
τούτου, η ταχύτερη ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις
αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και για τη
διαρκή ανάπτυξη της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, σας προτρέπουμε να στηρίξετε
την κοινή μας προσπάθεια και να συμμετάσχετε στη Μελέτη, συμπληρώνοντας το
σχετικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο «Εκτίμηση Ψηφιακών Δεξιοτήτων», μέχρι τη
Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017.
Μέσα από το ερωτηματολόγιο θα αναδειχθούν οι Ψηφιακές Δεξιότητες που διαθέτει η
εταιρείας σας, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες ψηφιακές προκλήσεις και τάσεις. Η
ανάλυση των αποτελεσμάτων θα χρησιμεύσει στον καθορισμό της Ψηφιακής
Στρατηγικής της Κύπρου και συγκεκριμένων δράσεων για την υλοποίησή της.
Στην εισαγωγή του ερωτηματολογίου θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες
συμπλήρωσής του. Το ερωτηματολόγιο προτείνουμε να συμπληρωθεί από ένα από
τα διευθυντικά στελέχη του οργανισμού σας σε θέση ευθύνης, ενδεικτικά από τις
ακόλουθες διευθύνσεις: Εμπορική Διεύθυνση, Χρηματοοικονομική Διεύθυνση,
Διεύθυνση Πληροφορικής/Τεχνολογίας, Διεύθυνση Λειτουργικών Εργασιών.

Με εκτίμηση, ΠΙΜΕΛΗΤ

-2Σε περίπτωση που χρειαστείτε οποιαδήποτε βοήθεια κατά τη διάρκεια της
συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email:
digitalstrategy.gr@accenture.com ή απευθείας με την υπεύθυνη έργου κα. Ευαγγελία
Σιακαβέλλα στο 0030-210 3581253. `
Το ερωτηματολόγιο θα το βρείτε πατώντας εδώ.
Αναμένοντας τη θετική ανταπόκρισή σας.
Με εκτίμηση,

Μάριος Τσιακκής,
Γενικός Γραμματέας.

/ΜΚ.

