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Αγαπητοί φίλοι Καλή Χρονιά !
Με την έναρξη της νέας οικονομικής χρονιάς, σας εύχομαι ότι καλύτερα σε εσάς και στις
οικογένειές σας. Εύχομαι επίσης να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα απέναντι στην
επιχειρηματικότητα και να έρθουν καλύτερες μέρες για τις επιχειρήσεις μας. Αυτό όμως δεν
μπορεί να γίνει χωρίς την δική σας ενεργή παρουσία και παρέμβαση. Γιατί ο επιχειρηματίας
είναι ο δημιουργός. Χρειάζεστε όμως έγκυρη και ακριβή πληροφόρηση για όλους τους
δείκτες της επιχειρηματικής σας δραστηριότητάς.
Έτσι λοιπόν εμείς οι συνεργάτες σας, ετοιμάσαμε ένα σύγχρονο εργαλείο λογισμικού, για
την ανάλυση και μελέτη όλων των επιχειρηματικών δεικτών απόδοσης και βιωσιμότητας
μιας επιχείρησης, ώστε να μπορεί να καταρτισθεί μια αναπτυξιακή μελέτη, η οποία θα
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις της δικής σας επιχείρησης.
Η αναπτυξιακή μελέτη που σας προτείνουμε είναι μια μελέτη που θα παραθέτει και θα
μελετά όλα τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σας, θα αναλύει όλα τα επιχειρηματικά
δεδομένα μέσα από επιστημονικούς δείκτες, θα εκτιμά την πορεία της επιχείρησης και
κυρίως την προοπτική της, μέσα από την μελέτη της, σε ιστορικό βάθος έως πενταετίας.
Κυρίως, η μελέτη μας δεν περιορίζεται μόνο σε εκτιμήσεις και συμπεράσματα, αλλά
προτείνει συγκεκριμένα μέτρα και λύσεις.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μπορούμε να σας
παραδώσουμε αυτήν την αναπτυξιακή μελέτη εντός ενός μηνός από την ημέρα που θα μας
παραγγείλετε την κατάρτισή της. Και δώρο ένα ειδικό λογισμικό υπολογισμού
αριθμοδεικτών απόδοσης της επιχείρησης σας, το οποίο θα γίνει ένας αφοσιωμένος
βοηθός σας για το μέλλον. Ένας ηλεκτρονικός βοηθός που θα σας δίνει απλές απαντήσεις
για την πορεία της επιχείρησης σας.
Την μελέτη αυτή μπορείτε να την αξιοποιήσετε για δική σας χρήση, ως σύμβουλο
επιχειρηματικής δράσης που θα ανατρέχετε όποτε την χρειάζεστε, ως μελέτη για αίτηση
Τραπεζικού δανεισμού ή για τις εξωδικαστικές διαδικασίες που προβλέπονται από το
σχετικό νόμο, όσοι θέλετε να διευθετήσετε όσο καλύτερα γίνεται τις υποχρεώσεις σας,
αφού η μελέτης μας, θα σας προτείνει και συγκεκριμένη πρόταση διακανονισμού και
ρύθμισης των δανείων σας, η οποία λόγω της τεκμηρίωσης της, γίνεται αποδεκτή από τους
πιστωτές της επιχείρησης.
Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε για κάποιον λόγο, για την κατάρτιση αυτής της μελέτης και
του ειδικού λογισμικού, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω
πληροφορίες ή διευκρινίσεις και για μια συνάντηση από κοντά.
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