
 

Thông cáo báo chí 

 

 

 

PwC được trao tặng danh hiệu Nhà cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới  

trong báo cáo IDC MarketScape 

 

 Được ghi nhận vì sự cải tiến tạo ra giá trị 

 Thương vụ hợp nhất giữa PwC và Strategy& - nâng tầm chiến lược và tạo ra sự khác biệt  

PwC vừa được bình chọn là Nhà cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới trong Báo 

cáo đánh giá nhà cung cấp “Dịch vụ tư vấn chiến lược toàn cầu năm 2014” của IDC MarketScape. 

Theo Báo cáo, “khách hàng nêu rõ họ cho rằng PwC làm tốt hơn nhiều công ty tương tự ở việc tối đa 

hóa giá trị của một dự án và phối hợp chặt chẽ giữa nhóm chuyên gia thực hiện dự án của PwC với 

nhóm thực hiện dự án của khách hàng”. 

 

Ông Tony Poulter, Lãnh đạo dịch vụ tư vấn toàn cầu của PwC, cho biết:  

 

“Chúng tôi rất vui được IDC bình chọn cho danh hiệu này. Là một trong những đơn vị cung 

cấp dịch vụ tư vấn lớn nhất thế giới, chúng tôi có vị thế độc nhất trong việc hỗ trợ doanh 

nghiệp đáp ứng các thách thức trong môi trường kinh doanh toàn cầu luôn phát triển hiện 

nay, biến những ý tưởng đổi mới thành kết quả có thể thực hiện được”. 

 

Báo cáo IDC MarketScape nêu rõ: “trong ngành tư vấn chiến lược, PwC được xem là một trong 

những nhà tư vấn làm tốt nhất việc cải tiến tạo ra giá trị và tận dụng nguồn nhân sự toàn cầu và địa 

phương một cách hợp lý”. 

 
Ông Stephen Gaskill, Lãnh đạo bộ phận dịch vụ tư vấn của PwC Việt Nam, cho biết thêm:  

 
“Cách tiếp cận chiến lược trong hoạt động tư vấn của PwC giúp khách hàng tạo ra những 
thay đổi mang tính chuyển hóa và cải tiến trong doanh nghiệp, từ đó nâng cao lợi thế cạnh 
tranh, hỗ trợ tăng trưởng và tăng tỷ suất lợi nhuận. Việc được IDC bình chọn chứng tỏ cam 
kết của PwC đối với khách hàng và năng lực tư vấn đã được kiểm chứng qua quá trình phát 
triển và đặc biệt là qua vụ hợp nhất mang tính đột phá với Strategy& (nguyên là Booz & 
Company). Phương pháp tư vấn đặt trọng tâm vào từng lĩnh vực hoạt động và phạm vi hoạt 
động toàn cầu của PwC cho phép chúng tôi hỗ trợ khách hàng chuyển đổi hoạt động kinh 
doanh từ chiến lược đến thực thi”. 

 
Theo phân tích của IDC và cảm nhận của khách hàng sử dụng dịch vụ, “phương pháp của PwC và 
Strategy& bao gồm sử dụng các kiến thức chuyên sâu được chuyển hóa từ các dữ liệu, thử nghiệm 
và quá trình học hỏi với tất cả các bên liên quan chính yếu; chiến lược được đưa ra trở thành một mô 
hình sống động và liên tục phát triển giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh chóng với các thay đổi về 
môi trường kinh doanh, vì nó giúp phát triển và tăng cường các năng lực mới. Kết quả mang lại là một 
trong những chiến lược khác biệt, sáng suốt nhất, và tốt nhất”. 
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Để biết thêm chi tiết về dịch vụ tư vấn chiến lược của PwC, vui lòng ghé thăm trang web:  

www.pwc.com/consulting  
 

Hết 
Giới thiệu IDC MarketScape 
Mô hình phân tích nhà cung cấp IDC MarketScape được thiết kế nhằm mô tả khái quát về năng lực 
cạnh tranh của các nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ tại một thị trường cho trước. Phương pháp 
nghiên cứu là vận dụng phương pháp cho điểm khắt khe dựa trên các tiêu chí định tính lẫn định 
lượng từ đó minh họa đơn nét về vị thế của mỗi nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ tại một thị trường 
cho trước. IDC MarketScape đưa ra cơ chế so sánh rõ ràng và có ý nghĩa các đề nghị chào bán, năng 
lực và chiến lược cung cấp sản phẩm dịch vụ và các nhân tố thành công hiện tại và tương lai của các 
nhà cung cấp. Báo cáo cũng đưa ra cho người mua sự đánh giá toàn diện các điểm mạnh và điểm 
yếu của các nhà cung cấp hiện tại và tương lai.  

 

Nguồn: 

Báo cáo đánh giá nhà cung cấp IDC MarketScape 2014: Dịch vụ tư vấn chiến lược toàn cầu – tháng 

7/2014 (IDC#249462). 
 

Giới thiệu Bộ phận tư vấn của PwC 

PwC tạo ra giá trị cho khách hàng qua việc xây dựng lòng tin và hỗ trợ giải quyết các vấn đề quan 

trọng nhất của khách hàng, từ chiến lược đến thực thi. Chúng tôi hiểu rõ lĩnh vực kinh doanh của 

khách hàng và các thách thức kinh doanh cá biệt, đồng thời xem xét toàn bộ hệ thống của doanh 

nghiệp – tập trung vào chiến lược, cấu trúc, nhân sự, quy trình và công nghệ – nhằm giúp khách hàng 

tạo lập lợi thế cạnh tranh tiếp theo. Mạng lưới toàn cầu các chuyên gia kiểm toán, tư vấn thuế và tư 

vấn kinh doanh của chúng tôi cho phép chúng tôi vận dụng các kỹ năng và năng lực phù hợp để giúp 

khách hàng thành công tại bất kỳ nơi nào trên khắp thế giới. Để biết thêm chi tiết về dịch vụ tư vấn 

chiến lược của PwC, vui lòng ghé thăm trang web:  www.pwc.com/consulting  
 
Giới thiệu PwC 

Các công ty PwC giúp các tổ chức và cá nhân tạo ra giá trị mà họ tìm kiếm. Chúng tôi là một mạng 

lưới các công ty tại 157 quốc gia với hơn 184.000 nhân viên chuyên cung cấp các dịch vụ đảm bảo, 

tư vấn thuế và tư vấn quản lý và tài chính chất lượng cao. Hãy cho chúng tôi biết điều gì quan trọng 

với bạn và tìm hiểu thêm thông tin tại trang web www.pwc.com. 

 
Giới thiệu PwC Việt Nam 
PwC Việt Nam thành lập văn phòng tại Hà Nội và Tp. HCM năm 1994. Đội ngũ chuyên gia của chúng 
tôi với hơn 650 người Việt Nam và nước ngoài am hiểu sâu sắc môi trường kinh doanh tại Việt Nam 
và hiểu biết sâu rộng các chính sách và thủ tục đầu tư, thuế, pháp luật, kế toán và tư vấn trên cả 
nước.  
 
PwC Việt Nam có mối quan hệ tốt với các bộ ngành then chốt, các tổ chức tài chính, các doanh 
nghiệp nhà nước, công ty tư nhân, các tổ chức thương mại và các nhà tài trợ vốn ODA. Chúng tôi có 
một công ty luật 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam được Bộ Tư pháp cấp giấy phép có trụ sở chính 
tại Tp. Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Hà Nội.  
 
Chúng tôi luôn hỗ trợ vượt bậc để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ. Chúng tôi có nhiều 
chuyên gia có năng lực chuyên sâu và kiến thức sâu sắc về các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh cần 
thiết cho khách hàng tại mỗi thị trường địa phương trên khắp mạng lưới của chúng tôi. Chúng tôi cung 
cấp dịch vụ toàn diện với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và năng lực chuyên môn phong phú 
cho khách hàng ở bất kỳ nơi nào họ hoạt động kinh doanh, trên khắp Châu Á và các khu vực khác 
trên toàn thế giới.  
 

http://www.pwc.com/consulting
http://www.pwc.com/consulting
http://www.pwc.com/gx
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PwC dẫn chiếu đến mạng lưới PwC và/hoặc một hoặc nhiều công ty thành viên của mạng lưới, mỗi 
công ty thành viên là một pháp nhân độc lập. Vui lòng xem trang web www.pwc.com/structure để biết 
thêm chi tiết. 
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