שירותי ייעוץ כלכלי ליזמים
ולחברות קטנות  -בינוניות
תנאי השוק והסביבה המשתנים מחייבים גם חברות קטנות ובינוניות בכל שלבי ההתפתחות
שלהן לדינמיות מתמדת ,לחדשנות ולתכנון אסטרטגי נכון שיאפשר להן למנף את היתרון
התחרותי שלהן ולהשיג תוצאות עסקיות רצויות .לכן ,היום יותר מבעבר ,יש ערך משמעותי
בליווי חיצוני של מומחים למגוון תהליכי הפיתוח וההתרחבות של החברה כמפתח להשגת
היעדים קצרי וארוכי הטווח שהציבה לעצמה.
ייעוץ עסקי מקצועי וממוקד מאפשר לעסק להתפתח בצורה אופטימלית ,המקדמת אותו
לעבר מטרותיו האסטרטגיות.

מנפו את פוטנציאל העסק שלכם בעזרת היועצים של
אנו מתמחים בליווי עסקי וכלכלי של תהליכים מהותיים לליבת הפעילות של הארגון ,באופן
המאפשר לו לצמוח ולהשיג את מטרותיו האסטרטגיות.
צוות היועצים שלנו יוכל לספק לך פתרונות לבעיות עסקיות מורכבות באמצעות גישת ייעוץ
ייחודית המבוססת על התמקצעות מגזרית ומתודות עבודה בין לאומיות.
ביכולתנו להתאים את שירותינו המקצועיים לחברות בסדרי גודל שונים לרבות חברות בצמיחה
וחברות סטרטאפ בשלבי התפתחות שונים.
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במסגרת שירותים אלו יינתן ייעוץ בתחומים הבאים:













בניית תכניות אסטרטגיות ועסקיות מותאמות ללקוח
שירותי מחקר בדגש על חקר שווקים גלובליים ,ניתוחי שוק ו Benchmark-גלובלי
סיוע בהכנת מצגות למשקיעים ,בנקים ושותפים עסקיים
הצגת תחזיות ובניית מודלים כלכליים ופיננסים
הערכות שווי
בדיקות כדאיות
בדיקות היתכנות
ייעוץ ומתן חוות דעת מומחה לצרכי ליטיגציה
ייעוץ בנושא תקציב ותמחיר
פיתוח עסקי וGo To Market-
ייעוץ בנושא אחריות תאגידית
ליווי פרוייקטלי ומותאם אישית

*השירותים יינתנו בכפוף למגבלות אי תלות וניגוד עניינים.

למה ?Deloitte Private
ניסיון רב בניתוחים
כלכליים ואסטרטגיים
מורכבים ,איסוף
נתונים וניתוחי שוק

הבנת הצרכים שלך
ובניית מערך פתרונות
מקצה לקצה מותאמים
לחברות קטנות
ובינוניות

התמקצעות מגזרית
והבנה עמוקה של
הסביבה העסקית בה
פועל העסק

נגישות ליועצים
ולמאגרי המידע
של  Deloitteבכל
העולם

לפרטים נוספים:
משה שוורץ ,רו"ח
מנהל משותף
טלפון03-7181800 :
mschwartz@deloitte.co.il
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רוני קריה ,רו"ח
מנהל משותף
טלפון03-7181810 :
rkirya@deloitte.co.il

מישה סורין
מנהל קבוצת התכנון העסקי
טלפון052-3669039 :
msorin@deloitte.co.il
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