Versterk uw kmo.

Elke dag staat u als ondernemer voor nieuwe
uitdagingen en soms moeilijke beslissingen. Dagelijks
tracht u uw bedrijf te wapenen voor de toekomst en
bedrijfsprocessen te verbeteren. In goede én kwade
dagen.

U ontvangt, na verwerking en analyse van de resultaten,
een confidentieel rapport met daarin de meest
relevante aandachtspunten en aanzet tot verbeteracties
om u zo goed als mogelijk door deze onzekere tijden te
loodsen.

Als ervaren gesprekspartner van de kmo wil Deloitte
Fiduciaire u zo professioneel mogelijk wapenen tegen
de crisis en u voorbereiden op diverse scenario’s om de
impact van de crisis zo beperkt mogelijk te houden …
en waarom niet tot een opportuniteit om te buigen.

Reeds meer dan 200 ondernemers vonden dit een
waardevolle oefening.
Versterk uw kmo vandaag nog en surf naar onze
vragenlijst op www.kmokompas.be/ of
www.deloitte.com/be/kmo.

Deloitte Fiduciaire heeft een tool ontwikkeld om
de juiste vragen en de noodzakelijke mogelijke
actiepunten te prioritiseren.
Deze tool is gratis.
Deze tool is eenvoudig en behandelt de meest kritische
onderdelen van uw organisatie.
Deze tool is snel in te vullen en vergt slechts een
beperkte tijdsinvestering.
Deze tool zet aan tot een kritische analyse van uw
bedrijf.

50 relevante vragen,
9 actiedomeinen en tal van actiepunten
om uw kmo te versterken en te wapenen
voor de toekomst.

Uw kmo-specialist voor
accountancy, fiscaal en juridisch
advies, financieel en IT
management en fusies en
overnames
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