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STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ
Neler Yapıyoruz?
Değişen koşullara uyum sağlamak ve karmaşadann kurtulmak için gerekli olan yeniden yapılandırma
faaliyetlerinin tamamı örgütsel gelişim ilkesine göre yürütülür.
Stratejik bir analiz ile birlikte, şirketlerin mevcut durumlarını ve hedeflerini belirleyip buna göre yeniden
yapılandırırken, ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerini veriyoruz.
İster bir kalite yönetim sistemi, ister bir pazarlama stratejisi, hatta tamamen yeni bir yönetişim yapısı olsun,
ihtiyaçlarınıza en uygun projeyi tanımlamak için size destek oluyoruz. Ardından, projenin en iyi sonuçları elde
etmesini sağlamak için yıllara dayanan deneyimimizi kullanarak tüm süreç boyunca fikirlerinizin gerçeğe
dönmesinde yardımcı oluyoruz.
Şirketinizin bilgi birikiminden yararlanmanızı sağlıyoruz: Aile anayasası hazırlamaya dair teknik
donanımlarımız, ISO standartları veya herhangi bir değişiklik yönetimi, kalite yönetim sistemi ve sair gibi
projelerinizi yaratıp gerçekleşmesini sağlayabiliriz. CRATonE, bu tip projelerde kalifiye danışmanları sayesinde
(genellikle) 4-6 ay aralığında projelerinizi sonuca ulaştırabilmektedir.
CRATONE, YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ve KURUMSALLAŞMA PROJELERİNİZ İÇİN,
ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARINDAN DESTEK HİBE ve TEŞVİKLERİ SAĞLAMAK İÇİN
SİZE YARDIMCI OLABİLİR

HİBE tutarı ne kadardır?
Proje sonunda tüm çıktıların onaylanması akabinde hibeyi sağlayan kuruluş, onaylanan danışmanlık
projelerinde proje net bütçesinin % 60'ını şirketin Avro hesabına aktarmaktadır. Şirket müdürü kadın ise destek
%70'e çıkarılmaktadır. (Limited şirketlerde: Şirket Müdürü; Anonim Şirketlerde: Genel Müdür veya Yönetim
Kurulu Başkanı)
Hangi Şirketler Hibe ve Destek Alabilir?
AB KOBİ tanımına uygun şirketler (250'den az çalışan, 50 milyon Euro'dan az ciro veya 43 milyon Euro'dan
az varlık büyüklüğü) + (bağlı şirketler ve grup şirketleri de dikkate alınmalıdır)
Şirketin çoğunluk hisselerinin Türk Vatandaşlığı olan kişilere ait olduğu şirketler
En az 2 yaşında olan şirketler
Şirket yönetimiyle ilişik, projenin uygulamasında sorun yaratabilecek bir dava sürecinin bulunmadığı
şirketler
Dikkat çekici bir rekabet avantajı ve son yıllarda güvenilir bir geçmişi olan ve ticari olarak yeterli olması ve
büyüme potansiyeli gözlemlenen şirketler
Başvuru için gerekli dökümanlar nelerdir?
Şirketin son 2 yıllık ve son ara mali dökümanları
Beyannameler (kurumlar / gelir vergisi beyannameleri veya Mali Müşavir onaylı belgeler)
Şirket özgeçmişi
Kuruluş ticaret sicil belgeleri
Yetkili imza sirküleri
Hangi Sektörler Hibeden faydalanamaz?
Bankacılık, Mali Hizmetler ve Sigortacılık, Savunma Sanayi, Tütün ve Tütün Ürünleri Sanayi, Alkol Ürünleri
Sanayi, Kumar Faaliyetleri ve Tarım İlaç Sanayi

