ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δυνατές Στρατηγικές,
Μελετημένες Κινήσεις,
Άμεσες Λύσεις.

CERTIFIED QMS ISO 9001
QMSCERT
Cert. No. 011018-1

CERTIFIED ISMS ISO 27001
QMSCERT
Cert. No. 021018-2

Πιστοποίηση
Επιχειρηματικής
Αριστείας

Η Business Support Services είναι εταιρεία παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών, με κύριο αντικείμενο το
χρηματοοικονομικό τμήμα των επιχειρήσεων.
Με παρουσία στο χρηματοοικονομικό τομέα από το 1998,
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογής υπηρεσιών οικονομικής
διεύθυνσης αλλά και υπηρεσίες στρατηγικής και Risk Management.
Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρεία έχει χειριστεί
χρηματοδοτήσεις για το πελατολόγιό της ύψους άνω του €1 δις
ετησίως και αποτελεί βασικό παράγοντα της επιχειρηματικής
κοινότητας στον τομέα των χρηματοδοτήσεων με μεγάλη διείσδυση
στον κλάδο την αναδιάρθρωσης κόκκινων δανείων.
Είναι η μοναδική εταιρεία του μεγέθους της η οποία
διεκδίκησε και κέρδισε την πιστοποίηση της
επιχειρηματικής αριστείας από το
διεθνή οργανισμό EFQM με επίκεντρο την υπηρεσία:
Private Business Consulting – Εξωτερική Οικονομική Διεύθυνση.

GDPR

Το θέμα της προστασίας προσωπικών
δεδομένων είναι πολύ σημαντικό εάν
δραστηριοποιείστε στην Ε.Ε. και οι

κυρώσεις για μη συμμόρφωση, πολύ αυστηρές.
Η BSS σας επιτρέπει να ανταποκριθείτε στις
υποχρεώσεις της ασφάλειας των δεδομένων, με
τυποποίηση της διαδικασίας, σημαντική εμπειρία,
συνεργασία και επαφή με τις αρχές.
Στόχος να μην πληγεί η φήμη και η
παραγωγικότητα της επιχειρηματικής
μονάδας.

Hotel Quality Consulting
Παροχή ολοκληρωμένων &
εξειδικευμένων συμβουλευτικών
υπηρεσιών και λύσεων
στον Ξενοδοχειακό κλάδο.

Τραπεζικά
Ζητήματα

Κόκκινα Δάνεια
Εάν αναζητάτε άμεσες λύσεις,
η ομάδα των έμπειρων οικονομικών
συμβούλων μας,
θα σας βρει τη λύση.

Χρηματοδοτήσεις,
Αναδιάρθρωση Δανεισμού,
Ρύθμιση Χρέους,
Κώδικας Δεοντολογίας
της Τραπέζης της
Ελλάδος

Νέος Αναπτυξιακός
Νόμος Ν.4399/2016
Διασφαλίζοντας αξιόπιστη μελέτη,
υψηλή αποτελεσματικότητα,
μεγάλο ποσοστό εγκρισιμότητας
και συνέργιες που
δημιουργούν όφελος
στους πελατες μας.

Επιδοτήσεις
Αναζητάτε κάποια επιδότηση
για την εταιρεία σας;
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε
να την αποκτήσετε,
μέσω των προγραμμάτων
ΕΣΠΑ.

Οικονομική Διεύθυνση
Εάν ενδιαφέρεστε για
διαχείριση ρευστότητας,
φορολογικές συμβουλές,
λογιστική εποπτεία,
διαμόρφωση budget,
μπορούμε να προσφέρουμε
εξατομικευμένες
λύσεις.

Επενδυτικά Κεφάλαια

Φορολογικά Θέματα
Διαμόρφωση φορολογικού
σχεδιασμού &
φορολογιστικής στρατηγικής,
Εσωτερικός Έλεγχος.

Η συνεργασία μας με επενδυτικά
κεφάλαια, αποτελούν πολύτιμα
εργαλεία για μια σύγχρονη
εναλλακτική μορφή
ρευστότητας.

Ανάπτυξη
Συστημάτων
Διαχείρισης
ISO, HACCP, κλπ

Εξωδικαστικός
Συμβιβασμός
Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός
επιχειρήσεων είναι η απάντηση
στα κόκκινα δάνεια και
στις ληξιπρόθεσμες οφειλές
σε τράπεζες και δημόσιο.

Έδρα
Λ. Βουλιαγμένης 51 & Σ. Καράγιωργα 104
166 75 Γλυφάδα, Αθήνα
Tηλ. 210 483 8601-2
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 28
546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 51 2601
Υποκατάστημα Ξάνθης
Μπρωκούμη 30Β,
Εμπ. Κέντρο ΑΒ
67 100 Ξάνθη
Tηλ. 25410 26 717
www.bssplus.gr

