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Vizyon:



Kurumsal hedeflerinize ulaşmanız ve rekabet gücünüzü artırmanız!
Ayırt edici özelliklerinizi geliştirip ve onları müşterilerinizin karşısında emin olarak
vurgulamasını bilip, kesinlikle şirketinizin başarısına inanmanız ve uzun süreli
yüzde yüz güvenmeniz.

Misyon:






Genel olarak sizin sanayi ve ticari işletmenize, kamu ve sivil toplum kuruluşunuza
veya bilgi enstitünüze hizmet veririz. Örnek olarak bazı çalışma alanlarımız:
Yüksek bilgi teknolojileri, gelişmiş elektronik, imalat, makine ve tesis yapımı,
teknik servis, hizmet endüstrisi.
Şirketinizin değerinin artmasını sağlarız: Değer zinciri boyunca performansınızı
nasıl belirgin farkla arttırmayı başarabileceğinize odaklamanıza yardımcı oluruz.
En önemlisi, firmanızın iş başarısı.
İşletmenizi bir etkinlik analizinden geçirip, tüm değer zinciri boyunca iş süreçlerini
inceleyerek, maliyet azaltma ve verimlilik potansiyellerinizi belirleriz ve
gerçekleştiririz.

Özel kabiliyetimiz:



Sizin için hedefe odaklı ve amaca yönelik olarak, şirketinizin bulunduğu yerde
direkt çalışırız.
Uzun süre boyunca size eşlik ederiz ve danışmanlık hizmetimizi sunarız: Arzu
ederseniz, projemizi uyguladıktan sonra, yeni tespit edilen iyileştirmeler
konularında destek oluruz.

Sizi başarıya ulaştırmak, bütün eylemlerimizin amacıdır.

Bizim tecrübemiz ve ihtirasımız işletme başarınızın garantisidir.

Yüzde yüz güven, inanç ve itimat!
Danışmanlık hizmetlerimiz:
Stratejik işletme planlaması ve yönetim danışmanlığı

Coutandin & Wacker



Kurumsal hedefler, kurumsal strateji ve kurumsal düzen hakkında
stratejik işletme analizi. Onun içerisinde işlevsel bölümlerin süreç
analizi: Araştırma ve geliştirme, satın alma ve tedarik,
mühendislik, üretim, kalite güvence, proje yönetimi, satış,
pazarlama, müşteri yönetimi ve hizmet operasyonları.



Şirket değer koruması, artması ve risk hakkında tüm değer zinciri
boyunca operasyonel iş süreçlerinin analizi ve denetimi.



Ticari danışmanlık: Yönetim ve işletme planı düzenlemesi ve
planın uygulanabilirliğinin sınanması.

Yönetim Danışmanlığı
İş Birliği
Strateji, Organizasyon, Süreçler,
Geçici Yönetim, Şirket Birleşmeleri

Kurumsal verimlilik

www.co-wa.de
Tel. +49 69 26403385



Maliyet etkinliğini arttıran tedbirlerin uygulanması ve
basitleştirme önerileri.



Şirket verimliliğini arttıran programların uygulanması ve talimatı.
Organizasyon tasarımında değişimler.

Wolfgang Coutandin
Kıdemli Ortak
 wolfgang.coutandin@co-wa.de
Cep +49 176-61 877 559

Bernd Wacker
Kıdemli Ortak
 bernd.wacker@co-wa.de
Cep +49 176-61 87 87 38

Kurumsal etkinlik


Geliştirilen programın ve tedbirlerin kurumsal iletişiminin
hazırlanması.



Opsiyonel: Proje aşamasında tedbir uygulamasının takip edilmesi
ve etkinlik kontrolü.



Uyuşmazlık çözümü ve ara buluculuk.

Şirket birleşmesi, devralınması ve bölünmesi, yatırımın azaltılması


Şirket bütünleştirmesi ve devralınması, işletme birleşmesi ve
elden çıkarılması.

Yönetim değişimi, işletme idaresi


Geçici yönetim ve müdürlük.

Ek hizmetler
Herzogenaurach - Frankfurt © 2016



Teknoloji danışmanlığı: Avantajları, zayıf yönleri ve eksikleri
hakkında teknolojik fayda değerlendirmesi. Fırsatlar ve tehditler
konusunda rekabet analizi. Fikri mülkiyet yönetimi.



İcat veya tüm fikri mülkiyet portföyünün çeşitli kriterlere göre
değerlendirilmesi.

Şirket Merkezi: Herzogenaurach, Almanya
Ticaret Kayıt Memurluğu: Bayern Amtsgericht Fürth PR 92 –
Coutandin & Wacker Yönetim Danışmanlığı İş Birliği

Vergi Numarası: DE287736295

