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České firmy jsou ty, které financují náš stát v podobě

daní

České firmy jsou ty, které …..

České firmy jsou ty, které si opět nedosáhnou na tzv.

velkou státní pomoc

Proč pomoc s Vaším restartem?



FORMOU PARTNERSTVÍ

Jak pomoci při restartu?



Proč formou partnerství?



• Historii - založili jste vlastní firmu, stálo Vás to obrovské

úsilí firmu vybudovat a udržet na trhu

• Úspěchy na trhu – získali jste si svým přístupem část

koláče na trhu

• Stálé a spokojené zákazníky – máte vybudované

osobní vztahy se zákazníky

• Produkty, služby – za dobu svého podnikání tvoříte a

zdokonalujete své produkty a služby

• Zaměstnance – máte loajální zaměstnance

Vy máte!



• Zkušenosti s řízením financí a profinancováním firmy v

období nestability

• Zkušenosti s rozvojem obchodu a marketingu firmy při

změně podmínek trhů

• Zkušenosti s rozvojem nových strategií a hledáním

nových příležitostí pro firmu

• Zkušenosti s managementem a řízením lidí v

nestabilním období

• Zkušenosti s krizovým řízením

Co Vám může chybět?



Formu partnerství na přechodnou dobu:

• Pomoc s profinancováním Vaší firmy a generováním zisku
na předem definované období

• Pomoc se získáváním nových zákazníků, podílu na trhu

• Pomoc se zvýšením výkonnosti celé firmy

• Pomoc s krizovým řízením firmy

Nabízíme naše know – how

Co Vám můžeme nabídnout? 



1. Zvýšení Vaší konkurenceschopnosti

2. Zvýšení Vaší ziskovosti

3. Získání nových zákazníků a trhů

4. Zvýšení efektivity

5. Lepší využití kapacit Vašich zaměstnanců

6. Získání know - how naší společnosti

7. Získávání dotací

8. Získání strategického partnera tam, kde nebudeme

finančně stačit

Co to přinese?



• Garantujeme růst ziskovosti společnosti i v

nestabilním období (období krize)

• Garantujeme úspory nákladů

• Garantujeme růst efektivity

Co garantujeme? 
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