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ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα, ως μικρομεσαία
επιχείρηση ορίζεται εκείνη
που απασχολεί λιγότερους
από 250 εργαζομένους, και
έχει ετήσιο κύκλο εργασιών
μικρότερο από
50 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχα, μικρή είναι εκείνη
που απασχολεί μέχρι 50
εργαζομένους και έχει κύκλο
εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ.
Η συντριπτική πλειοψηφία
των ελληνικών επιχειρήσεων
ανήκουν στις δυο αυτές
κατηγορίες.

«Η έλλειψη χρόνου και γνώσης συχνά μας κάνει
να χάνουμε ευκαιρίες.»
Απαραίτητες
Εταιρικές
Λειτουργίες
Πωλήσεις
Marketing
Δημόσιες Σχέσεις
Ανθρώπινοι Πόροι
Στρατηγική Διοίκηση
Οικονομική Διαχείριση
Πληροφοριακά Συστήματα

Για μια εταιρία, το μικρότερο μέγεθος δεν συνεπάγεται και
μικρότερες ανάγκες. Δυστυχώς όμως, τις περισσότερες φορές οι
ανάγκες αυτές πέφτουν στις πλάτες ενός και μόνο ατόμου, του
ίδιου του επιχειρηματία, ή σε εργαζόμενους γραφείου με μικρή ή
καθόλου ειδίκευση στο αντικείμενό τους.
Η Liberal Consulting αναλαμβάνει τις απαραίτητες εταιρικές
λειτουργίες της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας έτσι πολύτιμους
πόρους για εσάς και τους συνεργάτες σας.
Η Liberal Consulting διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο
επαγγελματιών και πωλητών, προωθώντας αποτελεσματικά τα
προϊόντα σας σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, ενισχύοντας
παράλληλα την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των πελατών.
Η Liberal Consulting δουλεύει στενά μαζί με εσάς στον δικό
σας χώρο, ώστε να γνωρίζει από πρώτο χέρι τις ανάγκες της
επιχείρησής σας, προτείνοντας λύσεις στα όποια προβλήματα και
επιβλέποντας άμεσα την αποτελεσματική εφαρμογή τους.
Η Liberal Consulting είναι μια μικρή και ευέλικτη εταιρία,
που κάνει πράξη όσα πρεσβεύει, συνδυάζοντας συγκεκριμένες και
εξατομικευμένες προτάσεις με προσωπική εξυπηρέτηση. Για εμάς,
κάθε πελάτης είναι μεγάλος πελάτης.

ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

«Στην Liberal Consulting δεν ανακυκλώνουμε
πρακτικές. Δημιουργούμε νέους δρόμους.»
Σεμινάρια Εκπαίδευσης Στελεχών & Επαγγελματιών
Στη σημερινή εποχή, οι απαιτήσεις σε μια θέση εργασίας είναι πολύ
πιο αυξημένες και ευρύτερες σε σχέση με παλαιότερα. Κάθε
επαγγελματίας ή στέλεχος επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως κλάδου ή
θέσης, οφείλει να κατέχει βασικές αρχές marketing και
management, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με τον καλύτερο και
πλέον σύγχρονο τρόπο στις προκλήσεις του ανταγωνισμού και της
καθημερινότητας. Στην Liberal Consulting φροντίζουμε να σας
μεταφέρουμε τις γνώσεις αυτές με τρόπο απλό και κατανοητό,
εξασφαλίζοντας μια ενιαία εταιρική γλώσσα και κουλτούρα.

Υποκίνηση
Ανθρώπινου
Δυναμικού
Αποτελεσματικό άτομο
είναι το ελεύθερο άτομο.
Στην Liberal Consulting
δημιουργούμε το
κατάλληλο περιβάλλον
ώστε να αναπτυχθούν
σχέσεις αμοιβαίου κέρδους
σε κάθε επίπεδο
στελέχωσης. Αλλάζουμε
την εργασιακή νοοτροπία,
μεταμορφώνοντας τον
απλό εργαζόμενο σε
ισότιμο συνεργάτη της
επιχείρησης, δίνοντας
έμφαση στην πρωτοβουλία
και την ηγετική
συμπεριφορά.
Προσφέροντας τα
κατάλληλα κίνητρα,
απελευθερώνουμε τις
εσωτερικές δυνάμεις της
επιχείρησής σας, δηλαδή
τους ίδιους τους
ανθρώπους της.

Ευελιξία
Αρχές Ηγεσίας & Φιλοσοφίας Διοίκησης
Η φιλοσοφία προηγείται της εφαρμογής. Το ιδανικό
στέλεχος, σε όποια βαθμίδα και αν ανήκει, πρέπει να
διαθέτει όχι μόνο τις κατάλληλες γνώσεις, αλλά και την
κατάλληλη συμπεριφορά. Ο ηγέτης του 21ου αιώνα δεν
είναι ο απόλυτος μονάρχης του παρελθόντος. Είναι
δημοκρατικός, ειλικρινής, και διοικεί με το παράδειγμα, όχι
με την επιβολή. Στην Liberal Consulting εξασφαλίζουμε να
εμφυσήσουμε τις αρχές αυτές σε κάθε εταιρικό επίπεδο, χτίζοντας
έτσι σταθερά θεμέλια για τη μελλοντική επιτυχία.

Καινοτομία
Αποτελεσματικότητα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΗ;
Αναλαμβάνουμε την ένταξη
σε ευρωπαϊκά ή κρατικά
αναπτυξιακά προγράμματα,
όπως το ΕΣΠΑ.

ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Δημιουργούμε ένα πλήρες και
αποτελεσματικό
επιχειρηματικό πλάνο,
μεγιστοποιώντας τις
πιθανότητες για τραπεζικό
δανεισμό.
Εξοικονομούμε πόρους από
την ίδια την επιχείρηση, με
ελαχιστοποίηση του πάγιου
κόστους και εξορθολογισμό
των διαφόρων δαπανών.

«Στην Liberal Consulting δεν πουλάμε
προϊόντα. Αναδεικνύουμε μοναδικές επιλογές.»
Στρατηγικό
Marketing
Ποια είναι τα δυνατά σημεία των
προϊόντων ή της εταιρίας σας;
Ποια είναι τα μοναδικά
ανταγωνιστικά σας
πλεονεκτήματα; Πώς θα
μεταφράσετε τα χαρακτηριστικά
των υπηρεσιών σας σε απτά οφέλη
για τους πελάτες σας; Στην Liberal
Consulting ανακαλύπτουμε μαζί
τις απαντήσεις σε τέτοιου είδους
καίρια ερωτήματα, χαράσσοντας
την καταλληλότερη στρατηγική
για τη μεγιστοποίηση του
μακροχρόνιου κέρδους,
χρησιμοποιώντας τις πιο
αποτελεσματικές κάθε φορά
τακτικές, διασφαλίζοντας έτσι
ανάπτυξη για την επιχείρησή σας
ακόμη και υπό συνθήκες κρίσης.

Σίγουρα διαθέτετε ένα αξιόλογο και ελκυστικό προϊόν. Ποιος όμως
θα το επικοινωνήσει; Δύσκολα μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί
να αναλάβει το κόστος ακόμη και ενός πωλητή πλήρους
απασχόλησης, πόσο μάλλον ενός αυτοτελούς τμήματος.
Η Liberal Consulting θέτει στη διάθεσή σας ένα πλήρες δίκτυο
από πεπειραμένους επαγγελματίες του χώρου των πωλήσεων.
Σχέσεις Αμοιβαίου Κέρδους
Το έργο της Liberal Consulting συνδέεται άμεσα με το
αποτέλεσμα, αποκλειστικά υπό τη μορφή ποσοστού επί του
καθαρού κέρδους που οι προτάσεις μας σας αποφέρουν.
Ενίσχυση Σχέσεων Πελατών
Οι συνεργάτες του προγράμματος είναι άτομα με μακροχρόνια
εμπειρία στις πωλήσεις, γνωρίζοντας εξίσου καλά τον τομέα της
εξυπηρέτησης πελατών και της σύσφιξης σχέσεων μαζί τους.
Αμεσότερη Προσωπική Πληροφόρηση
Η προσωπική σχέση που καλλιεργούμε τόσο με την επιχείρηση
όσο και με τον πελάτη, διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των
δύο μερών, μεγιστοποιώντας τα παραγόμενα οφέλη.

ΛΥΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

«Στην Liberal Consulting δεν αλλάζουμε την
επιχείρηση. Αλλάζουμε τον τρόπο σκέψης.»
Στρατηγικός Ανασχεδιασμός
Εφαρμόζουμε επιτυχημένες πρακτικές του marketing και του
management ώστε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και να
μεγιστοποιήσουμε την απόδοση της επιχείρησης. Ευθυγραμμίζουμε
τη λειτουργία του οργανισμού σύμφωνα με τις σύγχρονες
επικρατέστερες θεωρήσεις. Φυσικά, δεν υπάρχει ένας και μόνο
καθολικός βέλτιστος τρόπος λειτουργίας μιας επιχείρησης,
υπάρχει όμως ο ιδανικός σε κάθε περίπτωση. Συζητώντας μαζί σας,
μπορούμε να τον ανακαλύψουμε, να τον σχεδιάσουμε, και να τον
εφαρμόσουμε βήμα προς βήμα.
Διαχείριση Αλλαγών
Η κρίση επιβάλλει την εξέλιξη. Γιατί όμως αποτυγχάνει η
πλειοψηφία των αλλαγών που εφαρμόζονται στις
επιχειρήσεις; Επειδή συμβαίνουν μόνο επιφανειακά. Στην
Liberal Consulting ξεκινάμε από το όραμα, δουλεύοντας
στενά μαζί σας για την σταδιακή εφαρμογή του. Δεν
χρησιμοποιούμε τακτικές επιβολής των αλλαγών. Για εμάς,
σημασία έχει να εμπλακεί στη διαδικασία το σύνολο των
ανθρώπων της επιχείρησης, ώστε την ανάγκη για αλλαγή να την
ενστερνιστούν πλήρως όλοι όσοι θα επηρεαστούν από αυτήν.

Ένα
νέο όραμα
Στρατηγικός
επιχειρηματικότητας
Ανασχεδιασμός
Το όραμα της Liberal
Εφαρμόζουμε επιτυχημένες
Consulting είναι η
πρακτικές του Marketing
δημιουργία ενός
και του Management ώστε
σύγχρονου, δημοκρατικού,
να απλοποιήσουμε τις
καινοτόμου εργασιακού
διαδικασίες και να
περιβάλλοντος, ικανού να
μεγιστοποιήσουμε την
παράγει αμοιβαία οφέλη
απόδοση της επιχείρησης.
για κάθε εμπλεκόμενο
Ευθυγραμμίζουμε τη
μέρος, και με στόχο να
λειτουργία του οργανισμού
περάσουμε από τη λογική
σύμφωνα με τις σύγχρονες
του «δουλεύω εντονότερα»
επικρατέστερες θεωρήσεις.
σε εκείνη του «δουλεύω
Φυσικά, δεν υπάρχει ένας
εξυπνότερα». Βασιζόμαστε
και μόνο καθολικός
σε σταθερούς πυλώνες
βέλτιστος τρόπος
αξιών, εμπνεόμαστε από
λειτουργίας μιας
τις διδαχές της φύσης, και
επιχείρησης, υπάρχει όμως ο
εφαρμόζουμε τετράγωνη
ιδανικός σε κάθε περίπτωση.
κριτική σκέψη.
Συζητώντας μαζί σας,
μπορούμε να τον
Επιλέγουμε
ανακαλύψουμε, να τον
περισσότερη
σχεδιάσουμε, και να τον
ελευθερία,
εφαρμόσουμε βήμα προς
βήμα..
περισσότερη

ευελιξία,
περισσότερη
ανάπτυξη.

Ευελιξία
Καινοτομία
Αποτελεσματικότητα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΕΝΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ;
Ο Σύμβουλος Διοίκησης είναι ο
καθαυτό ειδικός σε ζητήματα
οργάνωσης και διοικητικής
λειτουργίας, όπως ακριβώς ο
δικηγόρος για τα νομικά και ο
λογιστής για τα φοροτεχνικά.
Ο Σύμβουλος Διοίκησης διαθέτει
τις απαραίτητες γνώσεις και
εμπειρία να βοηθήσει την
ανάπτυξη της επιχείρησης, την
επίλυση των πρακτικών
προβλημάτων, και τη βελτίωση
των καθημερινών λειτουργιών.

Marketing
Ανάπτυξη Πωλήσεων

Management

‘‘Η Liberal Consulting
έδωσε άμεσες και
πρακτικές λύσεις στα
προβλήματα που
αντιμετώπιζα, με τρόπο
γρήγορο, εύκολο, και
αποτελεσματικό.’’
Π.Κ., Διευθύνων
Σύμβουλος

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Human
Resources
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, ΜΒΑ
Management Consultant
τηλέφωνο: (+30)6932392010
e-mail: liberal@liberal-consulting.gr
www.liberal-consulting.gr
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