ZA SEBOJ PUŠČAMO SLEDI, PRED SEBOJ UTIRAMO POTI
P&S GROUP

P&S Group je med vodilnimi svetovalnimi podjetji v Sloveniji in eno od hitro rastočih v Jugovzhodni Evropi. Vse
od ustanovitve leta 1989 se ukvarjamo z vrednotenjem podjetij, kasneje pa smo širili svojo svetovalno
dejavnost tako, da izvajamo tudi svetovanje pri prodaji in nakupih podjetij, storitve prestrukturiranja podjetij,
strateškega svetovanja, storitve v okviru postopkov prostovoljnih in prisilnih poravnav, pravnega svetovanja in
upravljanja z učinkovitostjo poslovanja. Kot pomemben del dejavnosti upravljanja premoženja opravljamo tudi
investicijsko svetovanje institucionalnim investitorjem in posameznikom s ciljem ohranjanja in povečevanja
njihovega premoženja.
V okviru vseh svojih storitev aktivno sledimo zastavljenemu cilju povečevanja denarnega toka oziroma
maksimiranju vrednosti naložb za naše stranke, investitorje in poslovne partnerje, za katere smo postali most
med Vzhodom in Zahodom. Naše ciljno področje delovanja so Slovenija, Jugovzhodna Evropa, Bolgarija,
Romunija in Ukrajina, kjer lahko oplemenitimo naše dolgoletne poslovne izkušnje v tranzicijskih gospodarstvih.
Hkrati pa smo tudi opravljali svetovalne storitve v Italiji, Avstriji, Španiji, Veliki Britaniji in Združenih državah
Amerike.
Naša poslovna filozofija temelji na podjetniški logiki, kar pomeni, da smo prilagodljivi nenehnim spremembam
v poslovnem okolju in delujemo na dolgi rok. Naš osnovni cilj je zadovoljstvo naših strank, pri čemu se lahko
pohvalimo z dolgoletno tradicijo opravljanja visoko kvalitetnih storitev pri ustvarjanju in povečevanju vrednosti
premoženja za naše stranke.
V skupini P&S Group zagovarjamo celovit pristop k upravljanju učinkovitosti poslovanja podjetja (Corporate
Performance Management - CPM), zato vam naša ekipa strokovnjakov zagotavlja širok nabor storitev za
izboljšanje poslovanja na vseh ravneh. Pri svojem delu se opiramo na dolgoletne izkušnje s finančnim
svetovanjem in na znanja s področja informacijske tehnologije, s tem pa naročnikom zagotavljamo vsebinsko in
tehnološko najprimernejše rešitve.
Odločili smo se za sodobno rešitev Jedox, ki je integrirana in enotna platforma, ki omogoča podjetjem pripravo
rešitev za poročanje, analiziranje, načrtovanje in spremljanje poslovanja. Na osnovi platforme Jedox je podjetje
razvilo tudi lastne rešitve PRO-f, ki modularno pokrivajo vse procese upravljanja z učinkovitostjo poslovanja
slovenskih podjetij.
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Predavanje bo zajemalo:

Predstavitev družbe P&S GROUP.

Kako zaposlimo primernega kandidata?

Predstavitev konkretnega primera vrednotenja podjetja v povezavi s finančno analizo in programsko
rešitvijo, ki je plod lastnega razvoja P&S ekipe.

Na predavanje vabimo študente s področja financ, računovodstva in poslovne informatike.
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