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∆ιευκολύνουµε τις
διαπραγµατεύσεις
Προσφέρουµε
γέφυρα
επικοινωνίας
Συµβουλεύουµε και
βοηθάµε τον
πωλητή
Προτείνουµε λύσεις
χρηµατοδότησης
∆εν είµαστε
• ∆ικηγόροι
• Λογιστές
• Μεσίτες ακίνητης
περιουσίας
• Πιστοδοτικοί
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Τεύχος 4

Ποιος είναι ο ρόλος του Συµβούλου Επιχειρηµατικών Αποφάσεων;
Όλοι γνωρίζουµε το ρόλο ενός
δικηγόρου, ή ενός λογιστή όταν
απε υθ υνό µαστε στο υς
επαγγελµατίες αυτούς για τις
υπηρεσίες που παρέχουν.
Ο ρόλος του Συµβούλου
Επιχειρηµατικών Αποφάσεων
(Business Broker) είναι πιο
ευρύς, πιο σύνθετος και
καλύπτει όλα τα στάδια της
διαδικασίας πώλησης µιας
επιχείρησης που είναι
1. Η προ ε το ιµ α σ ία τ ης
πώλησης της επιχείρησης
και η υπογραφή της
σύµβασης συνεργασίας µε
τον πωλητή

2. Η εξεύρεση και η αξιολόγηση
αγοραστών

περιορίζεται στην εξεύρεση
υπο ψ ήφ ιω ν α γ ο ρ α στώ ν,
µεγάλο µέρος της αξίας που
προσφέρουµε στη συναλλαγή
βρίσκεται τόσο στο στάδιο της
προετοιµασίας, όσο και στο
στάδιο των διαπραγµατεύσεων
και της άρσης της αµοιβαίας
καχυποψίας µεταξύ αγοραστή
και πωλητή.

3. Η δ ι ε υ κ ό λ υ ν σ η τ ω ν
διαπραγµατεύσεων για την
επίτευξη της, καταρχήν,
συµφωνίας
4. Η άρση των αιρέσεων που
έχουν τεθεί
5. Ο συντονισµός όλων των
ενεργειών για την υπογραφή
της οριστικής συµφωνίας

Για το λόγο αυτό οι συνάδελφοί
µας στο εξωτερικό λένε ότι:

6. Η παρακολούθηση της
συναλλαγής ακόµα και µετά
την ολοκλήρωσή της.

Η πραγµατική µας δουλειά
αρχίζει
όταν
µία
προσφορά γίνει αποδεκτή.

Παρά την επικρατούσα
αντίληψη ότι ο ρόλος µας

Ποια είναι η συνεισφορά σας στην πώληση µιας επιχείρησης;
«Έβαλα µόνος
µου αγγελία και
είχα πολλά
τηλεφωνήµατα»

«Ενδιαφέρθηκαν
πολλοί για την
επιχείρηση, και
δεν είχαν
αντίρρηση για το
τίµηµα»

Πολ λο ί επιχε ιρη µατίε ς
αποφασίζουν να πουλήσουν
µόνοι τους την επιχείρησή
τους, πιστεύοντας ότι δεν
έχουν να επωφεληθούν από τις
υπηρεσίες µας.
Τόσο ο πωλητής, όσο και ο
αγοραστής επωφελούνται από
την τήρηση της δοκιµασµένης
διαδικασίας
που
ακολουθούµε , η οποία έχει ως
βάση τον αµοιβαίο σεβασµό
των δύο µερών και ως στόχο
αγοραστής και πωλητής να
καταστούν συνεργάτες.
Η συνεισφορά µας στους
πωλητές-εντολείς µας είναι:
√

Γιατί ∆ΕΝ
πουλήθηκε
η επιχείρηση;

√

Προσελκύουµε
και
ενηµερώνουµε τους
αγοραστές χωρίς αυτό να
εκλαµβάνεται ως άγχος,
κ α ι σ υ ν ε πώ ς
ως
διαπραγµατευτική
αδυναµία
Φέρνουµε
µόνο
επιλεγµένους αγοραστές
στο
τραπέζι
των

διαπραγµατεύσεων
√

Προστατε ύουµε
εµπιστευτικότητα

την

√

Προ σαρµόζο υµε τις
διαφηµιστικές ενέργειες
στις ιδιαιτερότητες κάθε
επιχείρησης

√

Εξοικονοµούµε χρόνο

√

Συµβουλεύουµε για θέµατα
χρηµατοδότησης

√

Λειτουργούµε
µεσεγγυούχοι

√

Έξωθεν καλή µαρτυρία: οι
αγοραστές γνωρίζουν ότι οι
επιχειρήσεις
που
αναλαµβάνουµε έχουν
περάσει το τεστ της «κοινής
επιχειρηµατικής λογικής»

√

Πρόσβαση σε αγοραστές
που ενδιαφέρθηκαν αρχικά
για άλλη επιχείρηση

√

∆ιαπραγµατευτικές
ικανότητες

√

Συνέργιες

√

Παρακολούθηση ακόµα και
µετά την ολοκλήρωση της
συναλλαγής

ως

√

Λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ µ ε
επαγγελµατικά

√

Καθιστούµε γνωστή την
επιχειρηµατική ευκαιρία
στο µέγιστο δυνατό κοινό,
προφυλάσσοντας πάντα
την εµπιστευτικότητα

√

και αν επενδύσει σε χρόνο και
γνώσεις για να καλύψει όλες τις
παραπάνω υπηρεσίες, δεν θα
µπορέσει να αποκοµίσει τα
πρόσθετα οφέλη που του
προσφέρουµε:

Φέρνουµε αποτελέσµατα.
Η αµοιβή µας εξαρτάται
από αυτά.

Ο επιχειρηµατίας που θα
αποφασίσει να πουλήσει µόνος
του την επιχείρησή του, ακόµα

Μπ ορ ού µ ε
να
σας
β ο η θ ή σ ο υ µ ε
αποτελεσµατικά.

Τι προσφέρουµε στους υποψήφιους αγοραστές

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Οι επαγγελµατίες στην
πώληση και αγορά µικρών
και µεσαίων επιχειρήσεων

Καφεκοπτείο Coffeeway στην Αττική
Λειτουργεί από το 1999 µέσα στην «αγορά», µε
σηµαντική δυνατότητα ανάπτυξης πωλήσεων. Οι
πωλήσεις των τελευταίων τριών ετών κυµαίνονται
µεταξύ € 108 και € 118 χιλ., και έχουν επιτευχθεί
χωρίς την παρουσία του ιδιοκτήτη – επιχειρηµατία.
Η Coffeeway είναι ο πρωτοπόρος στο χώρο των
σύγχρονων καφεκοπτείων ...
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το δικτυακό µας
τόπο ή επικοινωνήστε µαζί µας.

Αγίας Βαρβάρας 35
Χαλάνδρι 15231
Τηλ.: +30 210 6714800
Fax: +30 210 6714808
E-mail: synapsis@synapsisnet.com
www. synapsisnet.com

Αν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε τις «Επιχειρηµατικές
Αποφάσεις», επικοινωνήστε µαζί µας.

Τι προσφέρουµε στους υποψήφιους αγοραστές
Με δεδοµένο ότι µας
προσλαµβάνει και µας αµείβει
ο πωλητής, πολλοί αγοραστές
διατηρούν αµφιβολίες για την
αντιµετώπισή τους από τους
συµβούλους επιχειρηµατικών
αποφάσεων.
Η µεταβίβαση µιας µικρής
ή µεσαίας επιχείρησης
είναι µία τίµια συναλλαγή.
Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του
κώδικα δεοντολογίας του ΙΒΒΑ
«... η υποχρέωση της ... πίστης
και της ειλικρίνειας απέναντι
στον πελάτη/εντολέα ... δεν
απαλλάσσει τον σύµβουλο
επιχειρηµατικών αποφάσεων
από την υποχρέωση της ίσης
αντιµετώπισης όλων των

µερών που εµπλέκονται στη Μη ξεχνάτε ότι η αµοιβή µας
συναλλαγή» .
είναι αµοιβή επιτυχίας. Αν δεν
εξυπηρετήσουµε
τους
Αν κάποιο µέρος δεν την
αγοραστές µε τον καλύτερο
αντιµετωπίζει υπό αυτό πρίσµα
τρόπο η συναλλαγή δεν θα
η συναλλαγή είναι σχεδόν
γίνει και δεν θα αµειφθούµε.
αδύνατο να ολοκληρωθεί.
Πρωταρχική µας µέριµνα είναι
Μέσα από τη διαδικασία που
να βρούµε τον κατάλληλο
ακολουθούµε, οι αγοραστές
αγοραστή για την κάθε
εξασφαλίζουν ότι θα έχουν µια
πωλούµενη επιχείρηση. Σε
πλήρη, ε παγγελ µατική
α ν τίθ ε τη πε ρ ίπτω ση η
παρουσίαση της πωλούµενης
συναλλαγή έχει ελάχιστες
επιχείρησης, και ότι οι πωλητές
πιθανότητες επιτυχίας.
θα είναι διατεθειµένοι να
ακούσουν τα αιτήµατά τους. Στους αγοραστές µας λοιπόν
Επίσης, γνωρίζουν ότι οι προσφέρουµε επαγγελµατική
επιχειρήσεις που θα τους εξυπηρέτηση, δυνατότητα
παρουσιάσουµε έχουν περάσει ε π ι λ ο γ ή ς α ν ά µε σ α σε
τον έλεγχο της κοινής επιλεγµένες εναλλακτικές,
επιχειρηµατικής λογικής.
χωρίς καµία επιβάρυνση!

Ο πωλητής µας
αµείβει ...

... χωρίς τον
αγοραστή δεν
αµειβόµαστε !!!

