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Γιατί να χρησιµοποιήσετε έναν
Πιστοποιηµένο Μεσολαβητή Επιχειρήσεων (CBI)
Χρήσιµες
Συµβουλές
Ελάτε να
συζητήσουµε για
την επόµενη µέρα
της επιχείρησής
πριν θεωρήσετε
την πώληση ως
εναλλακτική λύση!
Όταν οι
περισσότεροι
ιδιοκτήτες
φτάσουν να
θεωρήσουν την
πώληση ως
εναλλακτική λύση,
συνήθως η πώληση
είναι αδύνατη ...
Η αξία µίας
επιχείρησης δεν
προσδιορίζεται
ούτε λογιστικά,
ούτε µαθηµατικά.
Κάθε επιχείρηση
είναι µοναδική και
κάθε αποτίµηση
είναι ταυτόχρονα
τέχνη και επιστήµη.

ΛΑΘΟΣ
«∆ιάλυση Τιµών
λόγω πώλησης
της επιχείρησης!»

ΣΩΣΤΟ
... Πώληση του
αποθέµατος λόγω
διάλυσης της
επιχείρησης ...

Αντιµετωπίζετε ως πιθανότητα
την πώληση της επιχείρησή
σας; Ως ιδιοκτήτης µίας
επιχείρησης γνωρίζετε πολύ
καλά ότι αργά ή γρήγορα θα
έρθει η ηµέρα που θα
απο χ ω ρ ήσε τε από την
καθηµερινή διοίκηση της
επιχείρησή σας.
Η
πώληση
της
επιχείρησής σας θα είναι
πιθανότατα µια από τις
πιο
σηµαντικές
αποφάσεις
της
επιχειρηµατικής
σας
σταδιοδροµίας.

επιπλοκές.
Η πιστοποίηση CBI απονέµεται
από το International Business
Brokers Association (IBBA) σε
εκείνα τα µέλη του που
πληρούν τα κριτήρια
εκπαίδευσης και σεβασµού στη
δεοντολογία.
To IBBA, µε περισσότερα από
1800 µέλη σε όλο τον κόσµο,
είναι ο µεγαλύτερος, διεθνής,
µη κερδοσκοπικός οργανισµός
που λειτουργεί αποκλειστικά
για το συµφέρον εταιρειών και
ανθρώπων που εµπλέκονται
στις µεταβιβάσεις µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων.

Ακόµα και αν έχετε µία σωστή
εικόνα της αξίας της
επιχείρησή σας, αντίθετα µε
την πλειοψηφία των ιδιοκτητών
µεσαίων
και µικρώ ν
επιχειρήσεων, υπάρχουν πάρα
πολλές παράµετροι που θα
πρέπει να συνυπολογίσετε πριν
υποβάλλετε την επιχείρησή σας
στην ετυµηγορία της αγοράς:
Είναι τώρα η καλύτερη στιγµή
για την πώληση; Πρέπει να
απαιτήσω να καταβληθεί το
σύνολο του τιµήµατος µε την
υπογραφή της συµφωνίας;
Πως διασφαλ ίζεται η
εµπιστευτικότητα;

Έχοντας όλες τις απαραίτητες
δεξιότητες που απαιτούνται για
την εµπιστευτική προβολή της
επιχείρησή
σας,
τις
διαπραγµατεύσεις και τον
χειρισµό όλων των πολύπλοκων
διαδικασιών, o CBI µπορεί να
ολοκληρώσει µε επιτυχία την
πώληση ή την αγορά µίας
επιχείρησης.

Συνεργαστείτε µε έναν
Π ι σ τ ο π ο ι η µ έ ν ο
Μ ε σ ο λ α β η τ ή
Επιχειρήσεων (CBI)

Για να λάβει την πιστοποίηση,
το µέλος του IBBA πρέπει να
εκπληρώσει τα ακόλουθα
κριτήρια:

το ν ε παγγε λ µα τία πο υ
κατανοεί πλήρως τι απαιτείται
για την επιτυχηµένη
ολοκλήρωση της πώλησης µιας
επιχείρησης. Θα προσφέρει
υπηρεσίες µεγάλης αξίας στη
δύσκολη διαδικασία της
πώλησης και θα σας βοηθήσει
να την ολοκληρώσετε µε τους
καλύτερους δυνατούς όρους
και µε τις λιγότερες δυνατές

Ο CBI είναι ένας έµπειρος
επαγγελµατίας
που
µπορεί αποδεδειγµένα να
επικαλείται
την
τεχνογνωσία του.

Εκπαίδευση: Ο CBI πρέπει να
συµπληρώσει ένα σύνολο
υπο χρεω τικών και µη
σεµιναρίων που προσφέρει το
IBBA και πρέπει ταυτόχρονα
να αποδείξει την δέσµευσή του
στην
επαγγελµατική
επιµόρφωση καθώς απαιτείται

Εµπειρία: Ο CBI πρέπει να
συνδυάζει τις γνώσεις µε την
εµπειρία µε συνδυασµένο
ελάχιστο όριο τα 3 χρόνια.
Γνώσεις: Ο CBI πρέπει να
αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο
των γνώσεων που αποκόµισε
από την παρακολούθηση των
σεναρίων ολοκληρώνοντας µε
επιτυχία τις σχετικές εξετάσεις
και τη συνολική εξέταση µετά
την ολοκλήρωση τω ν
απαιτούµενων σεµιναρίων.

∆εοντολογία: Ο CBI πρέπει να
κατανοεί πλήρως τον κώδικα
δεοντολογίας του IBBA και να
τον εφαρµόζει κατά την
άσκηση του επαγγέλµατος του.
Το υψ ηλό τερο ε πίπεδο
γνώσεων και εκπαίδευσης
υποδηλώνει
ότι
ο
Πιστοποιηµένος Μεσολαβητής
Ε π ιχ ε ιρ ή σε ω ν θ α έ χ ε ι
περισσότερες προσβάσεις σε
ανθρώπους και πληροφορίες
από άλλους επαγγελµατίες του
κλάδου.
Η εµπειρία και οι γνώσεις
του
Πιστοποιηµένου
Μ ε σ ο λ α β η τ ή
Επιχειρήσεων σχετικά µε
τις
συ νθή κε ς
που
επικρατούν στην αγορά
ε ί να ι
π ρ ω τ ε ύ ου σα ς
σ η µ α σ ία ς
γ ι α
οποιονδήποτε σκέφτεται
την
πώληση
της
επιχείρησής του.
Αν σκέφτεστε την πώληση της
επιχείρησή σας θα χρειαστείτε
όλα τα πλεονεκτήµατα που
µπορείτε να συγκεντρώσετε σε
προετοιµασία, γνώσεις και
εµπειρία.

συνεχής εκπαίδευση και
τακτική ανανέωση της
πιστοποίησης.
∆εν υπάρχει διαδοχή στην επιχείρησή σας;

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΕΙΕΣ
Master Franchise, Precision Badges

Οι επαγγελµατίες στην
πώληση και αγορά µικρών
και µεσαίων επιχειρήσεων

Ένα σύστηµα µε αποδεδειγµένο ιστορικό που πουλάει
επακριβώς (precisely) αυτό που λέει το όνοµά του:
κονκάρδες (badges), που συναντάµε σε όλες τις
πτυχές της καθηµερινής µας ζωής από τις ταµπέλες
µε τα ονόµατα των υπαλλήλων εστιατορίων fast food
και casual dinning, µέχρι τα εµβλήµατα και τα
µπρελόκ σχολείων και τα διακριτικά κυβερνητικών
υπηρεσιών και συλλόγων ...
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το δικτυακό µας
τόπο ή επικοινωνήστε µαζί µας.
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Αν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε τις «Επιχειρηµατικές
Αποφάσεις», επικοινωνήστε µαζί µας.

∆εν υπάρχει διαδοχή στην επιχείρησή σας;
Το φαινόµενο είναι ιδιαίτερα
συνηθισµένο
στις
οικογενειακές επιχειρήσεις.
Αντίθετα
µε
τον
προγραµµατισµό και τις
π ρο σ δο κ ίε ς
τω ν
προηγούµενων γενεών, η νέα
γενιά αποφασίζει να τραβήξει
το δικό της δρόµο και η
οικογενε ιακή επιχείρηση
αντιµετωπίζει πλέον την
προοπτική να σταµατήσει να
είναι οικογενειακή.

«τρέχει» πια την επιχείρηση, η
επιχείρηση φθίνει και λίγους
µήνες πριν το οριστικό κλείσιµο
γίνεται µια απέλπιδα
προσπάθεια πώλησης µε τη
φρούδα ελπίδα της ανάκτησης
της παλαιάς αξίας της
εταιρείας.

Αν, για οποιοδήποτε λόγο,
δεν υπάρχει διαδοχή στην
επι χείρη σή
σας,
οι
επιλογές σας δεν είναι
α ν α γ κ α σ τ ι κ ά
Μπροστά σε µια τέτοια περιορισµένες.
ε ξ έλ ιξη, συνήθω ς, τα
συναισθήµατα της πικρίας και H εταιρεία που σας προσέφερε
της απογοήτευσης οδηγούν σε µια πολύ καλή µέχρι τώρα ζωή
« π ρ ο β λ έ ψ ι µ α για εσάς και την οικογένειά
παράλογες» (τίτλος πρόσφατου σας µπορεί να σας προσφέρει
βιβλίου πάνω στα οικονοµικά µια εξίσου καλή, ή και ακόµα
της
α ν θ ρ ώ π ι ν η ς καλύτερη, σύνταξη.
συµπεριφοράς) οικονοµικά
α π ο φ ά σ ε ι ς . Κ ο ι ν ό ς Το κλειδί για την αξιοποίηση
παρονοµαστής: ο ιδιοκτήτης των εναλλακτικών λύσεων, από
επιχειρηµατίας παραµένει στο τις οποίες η πώληση σε τρίτο,
τιµόνι αλλά έχει χάσει το κέφι εκτός εταιρίας πρόσωπο δεν
α π α ρ α ίτητα η
και το δυναµισµό και δεν ε ίν α ι

ενδεδειγµένη λύση, είναι η
προετοιµασία.
Αν ο επιθυµητός χρόνος
παραµονής σας στην εταιρεία
είναι 10 χρόνια τότε ίσως είναι
ακόµα νωρίς για να σας
προσφέρουµε τις υπηρεσίες
µας. Αν είναι 5 χρόνια, θα
πρέπει
να
έχουµε
πραγµατοποιήσει την πρώτη
µας συνάντηση µέσα στο
επόµενο τρίµηνο. Αν όµως
είναι λιγότερο από 3 χρόνια,
θα έπρεπε να έχουµε ήδη
συναντηθεί.
Ελάτε να προετοιµάσουµε
την επόµενη µέρα της
επιχείρησή σας.
Αν η εταιρεία σας συνεχίσει
µετά από εσάς θα έχετε
πολλαπλά οφέλη, οικονοµικά
και µη, και, παράλληλα, θα
έχετε προσφέρει και µια
τεράστια υπηρεσία στην εθνική
οικονοµία.

