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Комерційна пропозиція щодо надання послуг
Сьогодні з усією очевидністю можна констатувати той факт, що кризові явища заторкнули
більшість українських компаній. Головні проблеми, з якими сутикається вітчизняний бізнес –
падіння попиту на товари, роботи, послуги; дефіцит обігових коштів, зростання короткострокових
зобов'язань, відсутність можливості своєчасного погашення банківських кредитів і т.д. Багато
підприємств бачать оптимізацію своїх видатків лише у скороченні персоналу.
Гостра необхідність скорочення видатків уже спонукала багато компаній до скорочення
персоналу, зниження заробітної плати, урізання соціальних пакетів для працівників.
На наш погляд вкрай важливо допомогти керівникам і власникам бізнесу знайти шляхи
виходу із кризової ситуації, пропонуючи їм альтернативні рішення у наступних питаннях:
• оцінці перспектив розвитку бізнесу, реструктуризації / диверсифікації діяльності;
• проведения експрес-діагностики підприємства для ідентификації і розуміння реальних
проблем компанії в управлінні фінансами;
• оптимізації бізнес-процесів підприємства з метою збереження обсягів виробництва з
мінімальними ресурсами;
• визначення кадрової політики, зорієнтованої на роботу підприємства у кризовій ситуації та
вихід з неї;
• підвищення ефективності усіх служб підприємства.
Одним з ефективних і доступних способів утримати і зміцнити свої позиції на ринкові для
більшості компаній є оптимізація бізнес процесів. Одначе, у деяких компаніях криза розглядається
менеджментом не як можливість перетворення компанії у більш ефективну, а як тимчасова зупинка в
розвитку, змушений простій чи навіть крок назад. Найчастіше менеджмент в умовах кризи
намагається вирішити свої проблеми (і проблеми власників), перекладаючи їх на працівників
компанії (скорочення штату, зниження заробітних плат) і клієнтів (зменшення якості продукції,
підвищення цін). Пропонуючи свої послуги, ТОВ “Мультипрофиль-сервіс” не говорить про тотальне
скорочення виробничих потужностей і персоналу, до яких вдаються, щоб вижити в критичних
умовах, ТОВ “Мультипрофіль-сервіс” говорить саме про “оптимізацію”.
Експерти ТОВ “Мультипрофиль-сервіс” мають практичний досвід надання послуг по
управлінню операційною та фінансовою діяльністю. Підприємства, яким надають послуги експерти
ТОВ “Мультипрофиль-сервіс”, успішно продовжують свою виробничу діяльність, незважаючи на
істотні труднощі в умовах фінансової кризи.
На підставі детального аналізу ринкової ситуації, визначення сильних і слабких сторін
функціонування компанії, а також з урахуванням теперішніх та майбутніх погроз її розвитку, ми
готові розробити найефективнішу стратегію подальшого розвитек бізнесу. Мова може йти як про
вихід на новий ринок, реструктуризацію та/чи диверсифікацію діяльності, так і про позиціювання
нового товару чи послуги.

Наша робота також включає проведення оцінки та реінжинірингу внутрішніх бізнес-процесів
підприємства з метою зменшення витрат підприємства, шляхом усунення неоптимальних чи
дубльованих процесів, ліквідації «вузьких місць», організацію діяльності компанії з максимальним
використанням внутрішніх резервів, закладених всередині компанії. Головну увагу приділено
складанню планів заходів щодо впровадження нових умов роботи.
Експрес-діагностика фінансового стану підприємства, проведена консультантами
«Мультипрофіль-сервіс”, допоможе додатково виявити «приховані» проблеми в роботі компанії і
підвищити ефективність операційної діяльності підприємства.
Сьогодні на працюючих підприємствах почастішали перевірки чисельних контролюючих
органів. Можливо і Ваше підприємство отримало низку переважно безпідставних запитів і вимог від
податкових органів, прокуратури, санітарно-епідеміологічної служби, місцевої адміністрації, тощо.
Наші консультанти мають значний досвід і постійну практику, зокрема, з питань взаємовідносин
підприємств з державними органами і органами місцевого самоуправління. Тому ми зможемо якісно
і оперативно захистити Ваші інтереси перед контролюючими і дозвільними органами в існуючих
умовах.
У межах оптимізації господарської діяльності, що проводиться на підприємстві, у тому числі,
у зв'язку зі зміною умов співправці з орендодавцями, постачальниками та покупцями, виникає
необхідність у реструктуризаціях операційних дебіторської та кредиторської заборгованостей,
юридичній оцінці ситуації, що склалася. Ми готові надати повний юридичний супровід усіх питань,
пов'язаних із поточною господарською діяльністю Вашого підприємства та її оптимізацією. При
визначенні вартості нашої роботи ми керуємося принципом прозорості визначення ціни і її
відповідності послугам, що фактично надані.
З повагою,

Любич Андрій
Директор

М.П.

стор. 2 з 3

Додаток № 1
Перелік пропонованих послуг
Оцінка цілісних майнових комплексів,
інших об'єктів у нематеріальній формі і
об'єктів у матеріальній формі
Аналіз ринку, оцінка перспектив бізнесу,
реструктуризація діяльності

Експрес-діагностика фінансовогосподарської діяльності підприємства

Оптимізація бізнес-процесів

Проведення комплексного аудиту
підприємства:
Юридичний аудит
Аудит фінансової звітності
Податковий аудит
Організаційно-управлінський аудит

Переваги та особливості*
Короткі терміни виконання
проекту. Досвід оцінки бізнесу різних
сфер діяльності.
Вивчення всіх типів ресурсів, якими
володіє компанія, призводить до
вибору найоптимальнішого способу
досягнення поставлених цілей.
Клієнт отримує кваліфіковані
вмотивовані рекомендації відносно
найефективніших шляхів ведення
бізнесу і мінімізації ризиків.

За домовленістю

Найчастіше, експертиза, проведена
незалежним
консультантом, За домовленістю
допомагає
додатково
виявити
приховані
проблеми
в роботі
підприємства.
Для багатьох керівників підприємств
гострим і болючим питанням є
скорочення персоналу. Звіт і
рекомендації незалежних
консультантів по побудові
оптимальної організаційної
структури можуть служити
обґрунтуванням прийняття топменеджером кардинальних рішень.

За домовленістю

Короткі
терміни
виконання За домовленістю
проектів;
досвід
виконання
комплексних аудитів підприємств
різних сфер діяльності.
Звіт
включає висновки щодо головних
ризиків підприємства, і шляхи їх
мінімізації.

* Мова – українська, російська, англійська.
З повагою,

Любич Андрій
Директор

М.П.
стор. 3 з 3

Тарифи, грн
За домовленістю

