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Czy wiesz, że dzięki skorzystaniu z usług doradczych możesz
znacznie usprawnić funkcjonowanie swojej firmy?

1. Kto może skorzystać?
Małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski.
2. Zakres dofinansowanych usług doradczych:
 FINANSE- finanse zewnętrzne, analizy finansowe, raporty, audyty
 KSIĘGOWOŚĆ- polityka rachunkowości, weryfikacja dokumentów, ocena zdarzeń
gospodarczych



KADRY I PŁACE- system motywacyjny, ocen pracowniczych, wynagrodzenia,
planowanie szkoleń








RACHUNKOWOŚĆ- standardy sprawozdawczości i rachunkowości, wykorzystanie
nowoczesnych narzędzi informatycznych
CONTROLLING- budżetowanie, controlling operacyjny, controlling kosztów,
e-controlling
PRAWO- prawo pracy, prawo gospodarcze, aspekty prawne prowadzenie działalności

ZARZĄDZANIE- zarządzanie relacjami z klientem, strategia zarządzania
IT- systemy ERP, systemy zarządzania produkcją, B2B, business intelligence,
rozwiązania branżowe

3. Korzyści z udziału w projektach:
 Zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności
 Znaczne poszerzenie wiedzy pracowników z określonych obszarów działalności
firmy
 Rozwinięcie i unowocześnienie przedsiębiorstwa
 Podniesienie konkurencyjności firmy
 Szybkie tworzenie prognoz, planów i budżetów
 Poprawa jakości procesów biznesowych

Więcej informacji na stronach:
www.ekoconsultant.pl
www.doradztwomsp.pl

www.itvision.pl
www.nowoczesnafirma.info

4. O nas
Ekoconsultant Sp. z o.o. jest firmą doradczą, świadczącą szeroki wachlarz usług z
dziedziny: rachunkowości, finansów, prawa pracy, ekonomii i informatyki. Od 1991 roku
tworzymy zespół specjalistów zdolnych szybko i skutecznie reagować na potrzeby naszych
Klientów.
Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz firmą wspierającą Stowarzyszenie
Doradców Gospodarczych.

IT Vision Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu informatycznych narzędzi
do zarządzania przedsiębiorstwem. Korzystamy z najnowocześniejszych systemów, m.in.
Microsoft i Comarch. Tworzymy platformy wymiany danych B2B. Pomagamy w pozyskaniu
dofinansowania zakupu i wdrożeń systemów informatycznych. Jesteśmy certyfikowanym
partnerem Microsoft i Comarch.

5. Wybrani klienci

6. Informacje kontaktowe
Ekoconsultant Sp. z o.o.
Kraków, ul. Chełmońskiego 166
Tel. 12 378 78 50
www.ekoconsultant.pl
biuro@ekoconsultant.pl
IT Vision Sp. z o.o.
Kraków, ul. Chełmońskiego 166
Tel. 12 378 78 00
www.itvision.pl
office@itvision.pl

