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Vaata järele, 
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Tundub
huvitav?

Sinu eest on tehtud eeltöö

Õpid ilma koolirahata maksmata

Näed varjatud ohte ja võimalusi

Väldid info üleküllust
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Kelle
mõeldud?
Konsultatsioonidest saadav kasu on kõige
suurem äriga alustajale ehk algajale ettevõtjale.
 
Lihtsalt huvilisele, sest konsultatsioonil võib üks
infokild olla, see, mis paneb hea idee
sähvatama ning võib motiveerida leidma
võimalusi juba varem äriga reha teenida.

Ka kogenumale ettevõtjale,  ei jookse mööda
külgi maha. 
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STOP
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Konsultatsioon on hädavajalik ja
möödapääsmatu, neile, kel,

ei ole üleliigseid rahapatakaid, mida tuulde
loopida. 

Ülevaade kõige olilisemast, personaalsed
nõuanded ja soovitused, ettevõtlusega
alustamisel vastavalt Sinu eesmärkidele ja
huvidele.



Tulemus on käega katsutav. Saad
unistused kiiremini ja sujuvamalt
ellu viidud, sest:

Teoreetiliste teadmiste kohta
leidub tasuta ettevõtlusalast infot
riigiametite kodulehtedel,
raamatukogus.

Praktilisema poole pealt, mis
puudub kuidas, kiiremini
odavamalt äriga alustada on  Sulle
abiks aga IT Insider.eu.

Milline on
konsultatsioo
ni tulemus?
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A Suurem teadlikkus

B Paremad valikud ja otsused.

C Rahas ja ajas mõõdetavad
tulemused.

ine ettevõtlus vorm
valida, ning  kõige
olulisemad aspektid,
mida  tasbub kinldasti
silama pidada. Kuidas
valida nime, mida
seejuures arvestada.
Soovitatav, enne firma
asutamistoimingutega
tegemist ning
äripartneri/te valikut ning
raha või kapitali 
 paigutamist.

Firma
asutamine

Oluliseimad aspektid
raamatupidamisest ja
maksundusest. 

Kuidas sisse saeada Kas
ja Kuidas valida
raamatupidajat.

Raamatupida
mine 

Ülevaade finantseerimise
võimalustest ning arutele,
aitame välja selgitada
sobivaima lahenduse.
Laenud, Toetused,
investorid?

Kuidas
rahastada
tegevust?
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Kuidas saada
kokkuleppeid
varustajatega. Kuidas
hakata maaletoojaks või
edasimüüaks?

 Kuidas kontakteeruda
tehastega, kuidas saada
esindusõigusi?

Tarnijad 

Ülevaade võimalustest
sotsiaalmeedia,
trükireklaam jne.

Turundus ja
reklaam

Kuidas üles seada kõik 
 äriks vajalik, ilma , et
maksaks üleliigselt
kodulhe tegijatele ja
disaineritele.
Kuidas õigesti valida
veebilehe tegijat või
disainerit.
Millised on kokkuhoiu
võimalused ning milliseid
kulukaid vigu seejuures
vältida.

Kodulehed ja
e-poed

Kuidas kliendihaldust
korraldada ning milline
lahendus selleks, valida?
  
Et sul oleks ülevaade ja
kontroll kõikidest
klientidega, tarnijate,
töötajate või
koostööpartneritega
seotud tegevustest ja
kokkulepetest?

Klendihaldus
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Vaid üksainus teadmatusest tehtud viga eelpool
mainitud  7 -st teemast, võib tuua 

,sõltuvalt sinu äroist või rpjektist,
tuhendeid eurorsid rahalist kulu. Lisaks mõõtmatu
närvi- ja ajakulu.

Lihtsam ja ettenägelikum on võtta endale
natukene aega , et asjad selgeks teha ja läbi
mõelda.

Garantii

—  Warren Buffet

"Risk tuleneb,
sellest, 
kui Sa ei tea, 
mida Sa teed."



Konsultant

Sten
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Stenil on kogemused
järgnevates valdkondades.

Kinnisvara, veebiportaalid, autotarvikute ja
kodutehnika importimine jae- ja
hulgimüük.Autorent.

Seega kindlasti leidub, millest lähemalt
arutada ja midagi kõrva taha panna :)
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