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P o w e r s o f t

καινοτομίας, το
οποίο προσπαθώ
να μεταδίδω και
στην ομάδα μου.
Μεγαλύτερη
επιτυχία
μας είναι η
δημιουργία των
Powersoft365,
των μόνων
κυπριακών
λογισμικών
στο cloud που
πωλούνται
με τη μορφή
ενοικίου
(SAAS)
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Powersoft ιδρύθηκε το
1993 με στόχο τη δημιουργία και την υποστήριξη επαγγελματικών λογισμικών για την κυπριακή
αγορά. Όραμα μας είναι η συνεχής
δημιουργία καινοτομιών για τους πελάτες μας στον χώρο της τεχνολογίας.
Παρέχοντας καινούργιες πρωτοποριακές λύσεις, βοηθούμε όχι μόνο την
παραγωγικότητα, αλλά και την ανταγωνιστικότητά τους.
Ένα από τα λογισμικά μας, τo
Powersoft365, διδάσκεται σχεδόν σε
όλα τα τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας
μας ως κανονικό μάθημα λογιστικής.
Εξάλλου, η Powersoft είναι η μόνη κυπριακή εταιρεία που έχει τη διεθνή αναγνώριση TICKIT & CMMI, η οποία
θέτει σοβαρά standards στη δημιουργία
λογισμικών.
Η εταιρεία μας έχει μέχρι σήμερα τιμηθεί σε θεσμούς, με διακρίσεις όπως
το Βest Solution Innovation Partner
από την ΗP, βραβεία Kαινοτομίας και
Επιχείρηση Αποφοίτου της χρονιάς
από την ΟΕΒ και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα,
ένα από τα ευρωπαϊκά της έργα, το
e-powercard, βρίσκεται στα success story
της Ευρώπης.
Tο πιο δύσκολο κομμάτι στο ξεκίνημά
μου ήταν το κτίσιμο του πελατολογίου,
για το οποίο χρειάστηκα τουλάχιστον
μια πενταετία. Σίγουρα μπορεί να ξεκινήσεις από το μηδέν ή από το πλην,
όπως και πολλοί άλλοι, εύκολο δεν είναι, αλλά όχι αδύνατο. Τίποτα δεν σου
χαρίζεται στο πιάτο. Μπορεί σε άλλες
χώρες να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες, αλλά με τα σημερινά δεδομένα
τα σύνορα δεν υπάρχουν στον βαθμό
που τα είχαμε πριν από 25 χρόνια.
Για παράδειγμα, για να μπορέσουμε
να πουλήσουμε στο εξωτερικό έπρεπε
να κάνουμε τις επαφές μας, να βρούμε
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αντιπρόσωπο σε χώρες, όπως Ελλάδα
και Μάλτα και να τον εκπαιδεύσουμε.
Σήμερα λειτουργούμε μέσα από το διαδίκτυο. Κι η μαγκιά για να πετύχεις,
είναι το σωστό όραμα και τα σωστά
βήματα, ώστε να έχεις διάρκεια. Αυτό
είναι το μυστικό. Δεν μπορείς να πετύχεις αν ο ενθουσιασμός σου κορεστεί,
αν η ενέργεια που μεταδίδεις μειωθεί
και αν το πάθος σου εξασθενίσει. Όλα
αυτά πρέπει να κτυπούν κόκκινο καθημερινά.
Έχω DNA καινοτομίας, το οποίο προσπαθώ να μεταδίδω και στην ομάδα
μου. Οι καινοτομίες που αναπτύξαμε
και αναπτύσσουμε είναι πολλές και καθημερινές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
όλες είναι και πετυχημένες εμπορικά. Η
μεγαλύτερη μας, όμως, επιτυχία είναι η
οικογένεια προϊόντων Powersoft365, τα
οποία μέχρι σήμερα - έξι χρόνια μετά
την ανακοίνωσή τους - είναι τα μόνα
κυπριακά λογισμικά στο cloud που πωλούνται με τη μορφή ενοικίου (SAAS).
Το POS365 είναι το πρώτο κυπριακό
υβριδικό λογισμικό που έχει τη δυνατότητα να πουλά με ή χωρίς τη σύνδεση με το cloud. Τα applications που
δημιουργούνται από εμάς σε Αndroid/
IΟS πάντοτε έχουν πρόσθετα χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν στον
ανταγωνισμό. Το μυστικό εδώ είναι ότι
μάθαμε να ακούμε τις ανάγκες των πελατών μας, έτσι χρωστάμε σ’ αυτούς τις
καινοτομίες.
Επιπλέον, σε 10 περίπου μήνες θα γίνει
η επίσημη παρουσίαση ενός προϊόντος
που κέρδισε σε διαγωνισμό καινοτομίας
και θα ταράξει τα δρώμενα στον χώρο
του λιανεμπορίου. Πρόκειται για μια
πλατφόρμα αυτόματης αναγνώρισης
τιμολογίων μέσα από μια φωτογραφική
κινητού κι επιχορηγείται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού.
Η εταιρεία μας σήμερα εξυπηρετεί
χιλιάδες καταναλωτές, οι περισσότεροι
από τους οποίους είναι στην Κύπρο.
Στα επόμενα οκτώ χρόνια θέλουμε να
μεγαλώσουμε το ποσοστό των πελατών
μας, ώστε οι περισσότεροι να είναι
από το εξωτερικό. Τώρα δουλεύουμε
πάνω στο after sales support και το cross

selling. Το δεδομένο είναι ότι κάθε πρωί
πάω στο γραφείο γεμάτος ενέργεια
και φιλοδοξία για κάτι καινούργιο. Με
εξιτάρει το να δοκιμάσω ένα καινούργιο
gadget κι ακολούθως σκέφτομαι πώς θα
γίνει καλύτερο αν συνδεθεί με τα λογισμικά μας. Επιτυχία για μένα είναι να
κάνεις συνεχομένη προσπάθεια χωρίς
να επαναπαύεσαι. Όλα μπορώ να τα
αντιμετωπίσω, εκτός τα θέματα υγείας
της οικογένειας και των συνεργατών
μου, τα οποία πάντα με φοβίζουν.
Πάντως, ο πατέρας μου ήταν εκείνος
που με έμαθε να είμαι τίμιος, αξιοπρεπής, συνεπής, ειλικρινείς, πάντα
κύριος».

Νίκος Μεσολογγίτης
ιδρυτήΣ

OJO Sunglasses
OJO Sunglasses
ιδρύθηκε το
2010, έχοντας ως
βασικούς άξονες
τον σχεδιασμό,
την παραγωγή
και τη διάθεση
OJO ποιοτικών
γυαλιών ηλίου και οπτικών σε τιμές
προσιτές για τον κάθε ένα από εμάς.
Λειτουργήσαμε το πρώτο μας κατάστημα τον Μάρτιο του 2011. Σήμερα διαθέτουμε 35 σε Κύπρο, Ελλάδα, Μάλτα,
Λίβανο και σύντομα σε Σαουδική Αραβία και Νότιο Αφρική. Το 20% αυτών
ανήκουν στην εταιρεία και τα υπόλοιπα
λειτουργούν μέσω δικαιοχρηστών.
Όπως όλες οι επιχειρήσεις, έτσι και
η δική μας, αντιμετωπίσαμε τεράστια
προβλήματα κατά τα πρώτα τρία χρόνια της λειτουργίας μας. Έχοντας,
όμως, σαν φάρο την πίστη, τον ενθουσιασμό, την ευσυνειδησία, αλλά και
την αγάπη για το αντικείμενο και τη
φιλοσοφία μας, καταφέραμε σήμερα να
πρωταγωνιστούμε σε κάθε αγορά που
διεισδύουμε.
Είναι σίγουρα πολύ δύσκολο και κοπιαστικό κάποιος Κύπριος επιχειρηματίας
να ξεκινήσει κάτι μοναδικό και πρωτο-
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