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Zoznam služieb:

Know-how: tvorba a implementácia

- vytvorenie vízie, filozofie a posolstva podnikateľského zámeru
- vypracovanie rámcového plánu podnikateľského zámeru so strategickým cieľom: bežná prevádzka
- analýza návratnosti výdavkov
- špecifikácia potrebných podsystémov podnikateľského zámeru
- vypracovanie plánov na zabezpečenie podsystémov 
- špecifikácia rizikových faktorov podnikateľského zámeru
- vypracovanie plánu krízového manažmentu vzhľadom na rizikové faktory
- vypracovanie logistickej koncepcie prípravnej a realizačnej fázy podnikateľského zámeru
- vypracovanie plánu logistickej postupnosti jednotlivých etáp podnikateľského zámeru
- vypracovanie technického realizačného plánu
- určenie prezentácie v miestnom rámci s ohľadom na miestne rizikové faktory a plánovaný nábor kvalitnej  
  pracovnej sily po spustení prevádzky 
- určenie filozofie vzťahu smerom k zamestnancom (dovnútra)
- špecifikácia taktických cieľov podnikateľského zámeru v komunikácii dovnútra
- určenie personálnej politiky
- určenie stratégie v komunikácii s verejnosťou
- vypracovanie plánu taktických cieľov v komunikácii s verejnosťou
- určenie marketingového mixu so zapracovaním posolstva podnikateľského zámeru a komunikačnej stratégie
- vypracovanie marketingového plánu podnikateľského zámeru
- špecifikácia slabších miest systému a určenie preventívnych opatrení na ich elimináciu
- technická, projekčná a inžinierska príprava podnikateľského zámeru
- rešerš vhodných dodávateľov
- zmluvné zabezpečenie
- obchodná a finančná príprava podnikateľského zámeru
- vypracovanie orientačného časového harmonogramu pre dostupnosť zdrojov investora
- rešerš alternatívnych možností financovania
- analýza výhodnosti alternatívnych investičných zdrojov
- rozčlenenie vlastných a cudzích zdrojov investora
- vypracovanie plánu dostupnosti zdrojov investora
- vypracovanie modelu riadiacej štruktúry v bežnej prevádzke
- personalistika na pozície vrcholového manažmentu
- rozbeh prevádzky so súčasným zaškolením vrcholového manažmentu v systéme
- realizácia marketingového plánu
- vypracovanie rámcového plánu so strategickými cieľmi: etablovanie na trhu v strednodobom a dlhodobom  
  časovom horizonte, povedomie značky, vytvorenie tradície + kompletné vyprojektovanie podsystémov bežnej   
  prevádzky za účelom dosiahnutia cieľov rámcového plánu
- následná starostlivosť spočívajúca v potrebných úpravách systému vzhľadom na aktuálne dianie v čase

Produkty systémovej tvorby:
- Koncepcia rozvoja informačných systémov ( podľa 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy)

Dotácie: vypracovanie a implementácia

- bezplatné poradenstvo o možnostiach získania dotácií z programov Európskych spoločenstiev (eurofondy) a zo  
  štátneho rozpočtu
- vypracovanie kompletnej žiadosti o dotácie, vrátane obchodnej súťaže a finančnej analýzy
- následná starostlivosť o schválené projekty: žiadosti o platbu, monitorovacie správy, ...
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Realitné služby:

- sprostredkovanie predaja, kúpy a nájmu nehnuteľnosti
- vypracovanie a uzatvorenie kúpnych a nájomných zmlúv
- zápis pozemkov a stavieb do Katastra nehnuteľností
- správa bytového a nebytového fondu
- zabezpečenie úverového vzťahu pre kupujúceho
- vypracovanie a uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena (právo prechodu, doživotné užívanie...)
- kompletné geodetické služby

Obchodné služby:

- sprostredkovanie predaja a kúpy obchodných podielov
- vypracovanie a uzatvorenie kúpnych a nájomných zmlúv
- zabezpečenie úverového vzťahu pre kupujúceho
- vypracovanie a uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena a predkupného práva

Úvery:

- zastupovanie na jednaniach s finančnými inštitúciami o poskytnutí investičného úveru 
- financovanie developerských projektov
- financovanie rekonštrukcií stavieb v správe bytových spoločenstiev
- financovanie investičných zámerov
- financovanie nákupu strojového vybavenia
- leasingové financovanie
- podnikateľské pôžičky
- podnikateľské plány
- financovanie zo súkromných zdrojov

Podnikateľské plány:

- vypracovanie podnikateľských plánov pre interné potreby spoločnosti
- vypracovanie podnikateľských plánov pre potreby žiadosti o úver
- vypracovanie podnikateľských plánov pre potreby žiadosti o dotácie
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