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Ξέρατε ότι ...
Απαιτούνται, κατά
µέσο όρο, 6- 9 µήνες
για την πώληση µίας
µικρής– µεσαίας
επιχείρησης;
90% των αγοραστών
µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων δεν έχει
ασκήσει στο παρελθόν
επιχειρηµατική
δραστηριότητα;
Στην Ελλάδα
υπάρχουν 870.000
µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις;
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Τεύχος 1

Μια νέα σελίδα στις µεταβιβάσεις µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων
Η πώληση µιας
επιχείρησης είναι
µια δύσκολη ...
επιχείρηση
Η δική µας αποστολή είναι να
την κάνουµε εύκολη για εσάς.
Ιδρύσαµε την «Synapsis» το
2005 φιλοδοξώντας να
καλύψουµε το κενό στην
επαγγελµατική εξυπηρέτηση
των πωλητών και αγοραστών
µικρών και µεσαίω ν
επιχειρήσεων.
Είτε θέλετε να πουλήσετε την
επιχείρησή σας, είτε θέλετε να
αγοράσετε τη δική σας δουλειά

είτε απλά θέλετε να µάθετε
πόσο µπορεί να πουληθεί η
επιχείρησή σας, µπορούµε να
σας
βο ηθήσο υµε
αποτελεσµατικά.
Αναλυτικές πληροφορίες για τις
υπηρεσίες που προσφέρουµε
και τους ανθρώπους µας
µπορείτε να βρείτε στο
δικτυακό µας τόπο. Επίσης,
µπορείτε να βρείτε χρήσιµες
πληροφορίες και απαντήσεις
σε συχνές ερωτήσεις για τις
µεταβιβάσεις µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων.
Στόχος

του

ενηµερωτικού

αυτού φυλλαδίου είναι να γίνει
έ ν α β ήµα συζ ήτησης —
ενηµέρωσης—εκπαίδευσης των
συµµετεχόντων στη δύσκολη
αυτή αγορά. Η συνεισφορά
σας είναι παραπάνω από
πολύτιµη. Θέλουµε τη γνώµη
σας, τις γνώσεις σας, τις
εµπειρίες
σας,
τις
παρατηρήσεις και τις απορίες
σας.
∆ηµιουργούµε βάση
δεδοµένων µε στατιστικά
στοιχεία πώλησης
επιχειρήσεων για την
Ελληνική αγορά

Πώς να πουλήσετε την επιχείρησή σας σε καταπληκτική τιµή!

Θα αγοράζατε
την επιχείρησή
σας στην τιµή
που ζητάτε για να
την πουλήσετε;

ΛΑΘΟΣ
«Τα µηχανήµατα
µόνο αξίζουν
περισσότερο απ’
όσα µου
προτείνετε για την
επιχείρηση!»

1. Προετοιµαστείτε. Όσο το
δυνατόν νωρίτερα. Λάβετε
όλα τα απαραίτητα µέτρα
για να είναι η επιχείρηση
ελκυστική
στους
υποψήφιους αγοραστές.
2. Υπολογίστε το χρόνο που
θα χρειαστεί µέχρι να
πουληθεί η επιχείρηση. Το
χειρότερο που µπορείτε να
κάνετε είναι να φτάσετε
στο σηµείο να έχετε
ανάγκη τα λεφτά.
3. Ξεχάστε πόσα χρήµατα σας
λείπουν ή πόσα χρήµατα
θέλετε για να αποσυρθείτε.
4. Ενηµερωθείτε για τους
δυνητικούς αγοραστές.

ΣΩΣΤΟ
Η αξία µιας
επιχείρησης
εξαρτάται από το
εισόδηµα που
παράγει.

5. Καθορίστε το ζητούµενο
τίµηµα σε ρεαλιστικά
επίπεδα. Χρήσιµο θα ήταν
να γνωρίζετε και στοιχεία
αντίστοιχων συναλλαγών.
6. Σκεφτείτε πόσοι αγοραστές
µπορούν να έχουν άµεσα
διαθέσιµο το € 1 εκ. (...)

που ζητάτε για την
επιχείρησή σας. Μήπως θα
πρέπει να σκεφτείτε και την
ιδέα της τµηµατικής
εξόφλησης;
7. ∆ιαφηµίστε την πώληση της
επιχείρησή σας σε όλα τα
κατάλληλα µέσα. Πρέπει να
απευθυνθείτε, µε τον
κατάλληλο τρόπο, στο
µεγαλύτερο δυνατό κοινό
αγοραστών.
την
8. ∆ ι α φ υ λ ά ξ τ ε
εµπιστευτικότητα της
πώλησης. Σίγουρα δεν
θέλετε οι ανταγωνιστές
σας, οι πελάτες σας, οι
υπάλληλοι σας οι
προµηθευτές σας και οι
πιστωτές να µάθουν τις
πρ ο θέ σε ις πριν την
κατάλληλη στιγµή.
9. Αφιερώστε το χρόνο σας
στην παρουσίαση της
εταιρείας και την
εξυπηρέτηση
των
ερωτηµάτων
των

αγοραστών.
10. ∆ιαπραγµατευτείτε µε
τους αγοραστές χωρίς
συναισθηµατική φόρτιση,
χωρίς να υποκύψετε στις
διαπραγµατευτικές
τακτικές τους.
Αν ακολουθήσετε τα δέκα
αυτά βήµατα οι πιθανότητες
να πουλήσετε την επιχείρησή
σας ε ίναι σηµαντικά
αυξηµένες.
Και η τιµή που πετύχατε;
Αν αναλογιστείτε τη ζηµιά που
έχετε κάνει στην επιχείρησή
σας αφιερώνοντας το χρόνο
σας στους αγοραστές, σίγουρα
είναι καταπληκτική.

Ασχοληθείτε µε την
επιχείρησή σας.
Αφήστε τους
επαγγελµατίες να
ασχοληθούν µε την
πώλησή της.

Επίσηµα οικονοµικά στοιχεία: το διαβατήριό σας

Οι επαγγελµατίες στην
πώληση και αγορά µικρών
και µεσαίων επιχειρήσεων

Η SYNAPSIS ιδρύθηκε το 2005 από τον Γιάννη
Εµπέογλου και την Αλεξάνδρα Νικολίτσα . Σκοπός
µας είναι να καλύψουµε το κενό στις υπηρεσίες
επαγγελµατικού επιπέδου στον τοµέα των
µεταβιβάσεων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων.
Κατά την παροχή των υπηρεσιών µας δεσµευόµαστε
στην τήρηση του κώδικα δεοντολογίας της ∆ιεθνούς
Ενώσεως Συµβούλων Επιχειρηµατικών Αποφάσεων
και στην προστασία του απορρήτου της ενδεχόµενης
πώλησης και των οικονοµικών δεδοµένων που µας
εµπιστεύονται οι πελάτες 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.

Τα επίσηµα οικονοµικά στοιχεία είναι το διαβατήριό σας.
Μην ξεκινήσετε τη διαδικασία
της πώλησης της επιχείρησής
σας αν, για οποιοδήποτε λόγο,
τα βιβλία σας δεν απεικονίζουν
την πραγµατική εικόνα της.

Κανείς δεν πρόκειται να λάβει αποδεικνύεται.
υπόψη του τους ισχυρισµούς,
Μη ξεχνάτε και ότι όλοι οι
ιδιαίτερα δε όταν αφορούν τον
εµπειρικοί κανόνες
τζίρο της επιχείρησής σας.
υπολογισµού της τιµής
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ.
πώλησης µιας επιχείρησης Υπάρχουν επισφαλείς
«...τόσες φορές τα κέρδη
Αν πιστεύετε ότι € 100
απαιτήσεις; ∆ιαγράψτε τις!
ή ...τόσες φορές οι πωλήσεις»
«ξεχασµένων» πωλήσεων σας
Υπάρχουν απαξιωµένα
βασίζονται σε λογιστικά
γλιτώνουν —παρανόµως— €44
αποθέµατα; Ξεκαθαρίστε τα
στοιχεία. Και έχουν προκύψει
φόρων, σκεφτείτε ότι
φυσικά και λογιστικά! Η αξία
από πραγµατικές συναλλαγές.
ενδέχεται να αυξήσουν την
των αποθεµάτων στα βιβλία
αξία πώλησης της επιχείρησής Είναι λάθος να πιστεύετε ότι
σας δεν ανταποκρίνεται στην
σας κατά, περίπου, € 200! ∆εν θα βρεθούν αγοραστές που «…
πραγµατική; Φροντίστε το!
µπορείτε όµως να κερδίζετε
µόλις θα δουν το µαγαζί θα
Οποιοδήποτε στοιχείο
µονά-ζυγά!
καταλάβουν». Αν θέλετε,
αµφιβολίας είναι εναντίον σας.
µπορείτε να τους αναζητήσετε
Οι αγοραστές πληρώνουν για
Οι αγοραστές θα πιστέψουν
χωρίς όµως τη συνδροµή της
ό,τι βλέπουν στα βιβλία και όχι το παρελθόν και αγοράζουν
εταιρείας µας.
ό,τι τους λέτε. ‘Άλλωστε, το ίδιο για το µέλλον, και δεν είναι
διατεθειµένοι να πληρώσουν
δεν θα κάνατε και εσείς στη
Εµείς πιστεύουµε ότι:
για ένα παρελθόν που δεν
θέση τους;

Τζίρος που δεν
υπάρχει στα
βιβλία
...
δεν υπάρχει!

