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Vállalkozási 
tanácsadás
Tanácsadás magántulajdonban 
lévő vállalatok részére



Sikerre vittem a céget.  
Most továbbadnám. 
De kinek? És mi lesz velem 
utána? 

Segíthetünk?
Az utódlás az egyik legösszetettebb, 
időigényes és érzékeny kérdés, Önnek 
és a hátrahagyandó vállalkozásnak 
egyaránt. Tudja mennyi pénzre lesz 
szüksége miután visszavonult? Tudja, 
hogyan akarja  cégét hátrahagyni? Ki 
veszi át az Ön tudását? Családon belüli 
örökítésben gondolkozik? Hogyan 
osztozzanak az örökösök? És mi legyen az 
ingatlanokkal?
Az utódlás-tervezést nem lehet elég korán 
elkezdeni! 
 Segíthetünk!        

A növekedéshez pénz kell.  
De hogyan nőhetek, amikor 
ilyen nehéz pénzhez jutni?!   

Segíthetünk?
Pénzhez jutni sokféleképpen lehet. 
Legyen szó finanszírozása megújításáról, 
újabb hitelhez jutásról, pályázati 
források megtalálásáról, vagy 
befektetők vonzásáról, üzleti terve 
és piaci helyzetének alapos ismerete 
létfontosságú. Szakértőink tudják, mit 
keres a bank, a befektető, a pályázatok 
kiírója egy üzleti tervben. Keresse 
őket személyesen, vagy első lépésként 
látogassa meg a www.kkvturbo.
hu honlapunkat és kezdjünk együtt 
gondolkodni még ma!
 Segíthetünk!Elég volt már! Kiszállnék az 

üzletből. De tisztességes áron!   

Más üzletbe akarok kezdeni. 
Eztjó áron eladnám és új céget 
indítanék. Hogyan lépjek 
okosan?

Segíthetünk?
Ismeri cége valós piaci értékét? Tudja, 
mik befolyásolják a cégértéket? Elég 
áttekinthetőek, tisztázottak cége 
viszonyai egy vevő számára? Az 
elkapkodott – és ezért valós érték alatti 
– cégeladás helyett, ha felkészülten, 
tudatosan építkezve jut el a cégeladásig, 
sokkal, de sokkal jobban járhat! 
 Segíthetünk!

Van stratégiánk, de a lényeg 
a végrehajtás. Minden 
megvan nálunk a sikeres 
végrehajtáshoz? 

Biztosan jó stratégiát követünk? 
Hogyan alkalmazkodjunk az új 
kihívásokhoz? 

Segíthetünk?
Az üzlet ezer apró részletből áll, és 
a fától gyakran nem látni az erdőt. 
A Maestro workshoppal ön és a cég 
többi vezetője egyetlen nap alatt 
olyan átfogó, eredménycentrikus 
akciótervet kaphatnak céljaik eléréséhez, 
amivel a sikeres végrehajtás esélye 
megsokszorozható. 
 Segíthetünk!        

„Sok az eszkimó, kevés a fóka.”

Versenytársaimmal egymás alá 
kínálunk árban, de sem mi, sem 
a versenytársak nem tudjuk 
gazdaságosan fenntartani így 
az üzletet. Pedig együtt többre 
jutnánk!

Segíthetünk?
Az előremenekülést, sőt a növekedést 
gyakran a versenytársak egyesülése 
(fúziója) vagy versenytársai felvásárlása 
jelentheti. Szakértőink széleskörű iparági 
piacismerettel, versenytárselemzéssel 
segíthetik a megfelelő célpont és a 
legjobb megoldás megtalálását. Ha 
pedig tudjuk, mely cégeket érdemes 
felvásárolnia, vagy melyekkel érdemes 
egyesülnie, a lebonyolítás pénzügyi 
kereteinek, ütemezésének, eredményes 
megvalósításának pénzügyi, adózási, jogi 
lépésein is segítünk végigmenni.  
 Segíthetünk!

Egyre nehezebb forráshoz 
jutni.  
Beszűkült a hitelkeretem! 
Hogyan lehet így kellő 
mozgástérrel vállalkozni?!

Segíthetünk?
A hitelszűke és okos tervezéssel  
a forrásbőség egyszerre van manapság 
jelen a piacon. Széleskörű pénzügyi 
tudásunkkal és kapcsolatrendszerünkkel, 
piacismeretünkkel segíthetünk 
önnek jelenlegi hitelkonstrukciói 
áttekintésében, ésszerűsítésében, 
vagy akár új hitelezőkkel való 
előnyösebb kapcsolatok kiépítésében. 
Újszerű refinanszírozási konstrukciók 
kialakításával, illetve gazdálkodási, 
cash-flow menedzsment és kintlévőség-
kezelési eljárásainak ésszerűsítésével 
pedig belső mozgásterét is jelentősen 
tudjuk szélesíteni.    
 Segíthetünk!

A legjobb szakembereimet nehéz 
megtartani. És hogyan szerezzek 
új tehetségeket?

Segíthetünk?
Az Önnek dolgozók cége egyik 
legfontosabb értékét képviselik. 
Megőrzésük, motiválásuk, fejlesztésük 
nemcsak jó fizetést igényel. Új 
tehetségeket sem csak pénzzel lehet 
vonzani. Szakértőink segítségével 
megtudhatja, iparági versenytársai 
és a legjobbak hogyan jutalmazzák 
a kiemelkedőket, hogyan gyűjtik a 
tehetségeket. Közösen megtervezhetjük, 
hogy az Ön cégének céljait milyen 
eszközök segíthetik e téren.  
 Segíthetünk! 

Vitám van az Adóhatósággal. 
Megbüntettek, és nincs igazuk!

Adóvizsgálat lesz nálunk. 
Hogyan készüljek fel?

Segíthetünk?
Az Adóvizsgálat komoly dolog! Jobb 
a kockázatokat előre látni. Ha pedig 
hiányosságot találtak, még akkor sincs 
veszve minden! Az eljárásjogban és 
a gyakran átláthatatlan jogszabályi 
környezetben való eligazodásnál pedig 
jó, ha nincs magára hagyva az ember. 
Szakértőink pénzt és idegeskedést 
spórolhatnak meg Önnek. 
 Segíthetünk!        

„Költséghatékonyság”, 
„kiadáscsökkentés”!  
Folyton ezt hallom!

De hogyan?! Már mindenhol 
megszorítottam!  
Még honnan vegyek el?!

Segíthetünk?
Gyakran egy higgadt áttekintés, 
adózása, munkaerő-tervezése (HR), 
beszállítóinak, illetve beszerzési 
forrásainak, hiteleinek, pénzügyi 
folyamatainak átnézése, működőtőke 
ellátottságának alaposabb vizsgálata 
olyan tartalékokhoz juttathatja, amire 
nem is gondolt! Pár okos lépéssel akár 
fájdalom nélkül is növelhetjük cége 
mozgásterét.
 Segíthetünk!  
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