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СЛУЖБА ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ ЕЛЕВАТОРУ, СУШИЛЬНООЧИСНОМУ КОМПЛЕКСУ, НАСІННЄВОМУ ЗАВОДУ

ЕКОНОМІЧНА
ПОШУК У ВАС НА ПІДПРИЄМСТВІ «ЗАРИТИХ» АБО
«ПОКИНУТИХ» ДОХОДІВ:
Калькулювання послуг

ФІНАНСОВА
ПІДВИЩЕННЯ ВАШОЇ EBITDA
Бюджетування роботи вашого підприємства
Бізнес-плани
Зменшення сплати податків з ваших доходів

АУДИТ
Технічний
Фінансовий
Якості зерна
Персоналу
Юридичний

ELEVATOR

ТЕХНІЧНА

911

ЗАВЧАСНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ АВАРІЙ

Підбір конкурентного: ціна/якість/прибуток/ «дуракостійкість» –
обладнання для Вас
Ревізія та налагодження правильної/прибуткової роботи вашого
наявного вже обладнання
Зменшення витрат газу, електроенергі , мастил, торфу, дрів,
пелет та інших енергоносі в

ЯКІСТЬ ЗЕРНА
Корегування і створення бізнес-процесів для отримання у Вас на
підприємстві найкращої якості зерна
Видалення непотрібних бізнес-процесів, які забирають Ваш
час/гроші, а прибутку не приносять

ОЦИФРУВАННЯ ВАШОГО ПІДПРИЄМСТВА (IT)
КОРПОРАТИВНИЙ ЦИФРОВИЙ ЛІКАР ДЛЯ ВАШОГО
ОБЛАДНАННЯ
Робота технологічних ліній вашого підприємства в режимах:
автомат чи напівавтомат, на ваш вибір, з детальним розрахунком
різниці в отриманні прибутку
Цифрова бухгалтерія, інженерія, лабораторія та кадри

НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ
У ВАС НАВІТЬ В РАДІУСІ 100 КМ НЕМАЄ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ
ВАШОГО ПІДПРИЄМСТВА?

Ми навчимо бездоганній роботі тих людей, яких Ви маєте

РЕКРУТИНГ
Пошук абсолютно всіх спеціалістів для вашого підприємства:від
ТОП менеджменту до сушильного майстра

ЮРИДИЧНА

ELEVATOR
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Захист вашого підприємства від «наїздів» зі сторони: державних
контролюючих органів та «підніжок» конкурентів

БУДІВНИЦТВО ВАШОГО ПІДПРИЄМСТВА
Пошук земельної ділянки для будівництва підприємства під ваші
вимоги
Проектування вашого підприємства в звичайному режимі та
режимі - «РАКЕТА»
Будівництво вашого підприємства в звичайному режимі та режимі
- «РАКЕТА»

РЕКОНСТРУКЦІЯ
Видалення непотрібних бізнес-процесів, які забирають Ваш
час/гроші, а прибутку не приносять
Пошук існуючого підприємства для його купівлі з послідуючою
його реконструкцією під ваші вимоги
Модернізація чи повна реконструкція, вашого, застарілого
морально чи фізично, підприємства
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1. АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
2. РАЗОВА ПОСЛУГА

ЯКИМ ЧИНОМ МИ СПІВПРАЦЮЄМО З ВАМИ?
Дистанційна допомога по WhatsАpp/Viber/телефону
На віддаленому доступі використовуючи інтернет та компьютери
А в тих випадках де це дійсно необхідно та економічно виправдано
- фізична присутність у вас на підприємстві

ЧОМУ ТАК?
Тому що: вам потрібно дуже швидко ліквідувати вашу проблему
Ви хочете якомога швидше заробити додаткові або з’економити ваші
кошти

Дізнатись більше про нас ви можете:
www.elevator911.net
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email : rm@elevator911.net
Ми ділимось практичним досвідом з
Вами безкоштовно:
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