Надійний партнер Вашого бізнесу

Наші компетенції
Загальний підхід
У роботі клієнтами
компанія Cicoresky
дотримується філософії
ядра бізнесу (англ.
CORE), яке складається із
4 елементів: Технології,
Люди, Процеси та
Операції.
Саме на цих чотирьох
складових ми
розставляємо акценти у
наших консалтингових
проектах, вирішуючи
таким чином ключові
проблеми наших
замовників.

Окрім «ядра» бізнесу у вигляді
Технологій, Людей, Процесів та
Операцій бізнес-модель
передбачає наявність
зовнішнього середовища,
пов'язаного із ринковим впливом
(конкуренти, постачальники). В
цьому сенсі ми володіємо
компетенціями у сферах:
Маркетингу, Аналізу ринку,
Конкурентного аналізу, Запуску
нових бізнес-проектів,
Антикризовому консалтингу,
Вирішенні юридичних спорів.
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Наші компетенції
Детально про блоки
Комплексна оптимізація
бізнес-процесів
Перегляд та модернізація
бізнес-процесів компанії

Формалізація існуючих
бізнес-процесів компанії

Діагностика та розробка плану
розвитку фінансової функції

Розробка та впровадження
механізмів координації

Розробка та впровадження
методології планування діяльності

Впровадження інформаційних
систем управління
Розробка мобільних додатків
та програмного забезпечення

Розробка Інтернетсторінок та веб-порталів

Оцінка персоналу та
розробка систем KPI

Постановка процесів
управління персоналом

Навчання персоналу (тренінги,
воркшопи, стратегічні сесії)

Ми не надаємо нашим клієнтам готових рішень «із коробки»,
Ми розробляємо індивідуальний підхід до вирішення проблеми
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Досвід релевантних проектів
Ми відібрали 6 проектів, досвід яких може стати Вам корисним

1

Найбільший виробник
цукру
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• Розробка методології
управління робочим
капіталом для групи компаній

• Рекомендації щодо поліпшення
інструментів внутрішнього
контролю

• Формалізація
функціональних вимог для
впровадження 1С
«Управління виробничим
підприємством»

• Загальна оцінка системи
внутрішнього контролю по блоках

• Моделювання роботи
системи і консультації по
управлінню показниками

Крупний виробник
курятини
• Розробка методології
калькуляції собівартості
виробництва м'яса птиці,
яєць та комбікормів

• Ідентифікація та оцінка
операційних ризиків

• Розробка кейсів і навчання
користувачів системи

Виробник
заморожених ягід
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• Формалізація бізнес-процесів

• Написання технічного
завдання для впровадження
на базі 1С 8
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Один із найбільших
агрохолдингів України

• Формування аналітичних звітів за
результатами обстежень
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Виробник сокового
концентрату
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Крупний вертикальноінтегрований агрохолдинг

• Розробка методології
управлінського обліку

• Розробка бізнес-стратегії
розвитку на 5 років

• Діагностика документообігу та
тендерних механізмів

• Повний впровадження 1С8
«Управління невеликою
фірмою»

• Підготовка до продажу
частки бізнесу іноземному
інвестору

• Діагностика казначейської
функції

• Навчання користувачів системи

• Формування вимог по
автоматизації контролінгу
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Типовий підхід до проекту
Приклад №1
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Типовий підхід до проекту
Приклад №2
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Про «Сікорський Консалтинг»
Докладна інформація про компанію представлена на
сайті www.сicoresky.com, а також на сторінках в
Facebook, LinkedIn.
Компанія «Сікорський Консалтинг» надає послуги в
сфері управлінського консалтингу, фінансового
консультування, інтернет-маркетингу, веб-розробки та
інші послуги компаніям різних галузей економіки.
Консультанти компанії «Сікорський Консалтинг» мають
багаторічний досвід практичної роботи в обслуговуванні
клієнтів багатьох галузей діяльності і використовують свої
знання і досвід у наданні високоякісних послуг для
вирішення найскладніших бізнес-задач клієнтів.
Даний документ містить інформацію виключно
загального характеру. Перш ніж прийняти будь-яке
рішення або зробити будь-які дії, які можуть відбитися на
вашому фінансовому становищі або стані справ,
проконсультуйтеся з кваліфікованим фахівцем.

CICORESKY
Consulting
Надійний
партнер Вашого
бізнесу

Компанія «Сікорський Консалтинг» не несе
відповідальності за будь-які збитки, понесені будь-якою
особою, яка використовує даний матеріал.
© 2017 «Сікорський Консалтинг». Всі права захищені.
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