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SVOJ POSEL VODITE VI, ZA VSE OSTALO POSKRBIMO MI! 

 

Podjetniki imamo mnogo odličnih poslovnih idej, a se premalokrat zavedamo, da te še ne 

pomenijo odličnega posla. Enako pomembno je, da imamo v podjetju ustrezno strokovno 

pokrita vsa ključna področja poslovanja in optimalno organizirane procese, ki jih lahko 

prilagajamo tehnološkim, tržnim in drugim spremembam ter zahtevam strank, ki pričakujejo 

osebno, njim prilagojeno obravnavo ter celovite rešitve. Vse to zahteva širok spekter specifičnih, 

strokovnih znanj in predvsem čas, ki v poslu pomeni denar. 

 

Ste tudi vi podjetnik na začetku podjetniške ali poslovne poti? Ste morda micro, malo ali srednje 

podjetje na prelomnici vašega poslovanja z možnostjo bistvenega povečanja njegovega 

obsega? Imate odlične poslovne ideje, pa ne veste prav dobro kaj storiti , da bi zaživele in se 

razvijale ali pa enostavno nimate vseh potrebnih virov oziroma izvedbene podpore? Zaradi 

nepredvidljivih okoliščin, ki jih je prineslo obdobje Covid-19 ali, zaradi močnih in trajnejših 

negativnih posledic te krize na vaše poslovanje, razmišljate o spremembi poslovnega modela? 

Bi se radi prvenstveno posvetili svojemu osnovnemu poslu, ostale t.i. podporne dejavnosti, ki 

so neobhodno potrebne za vodenje kakršnegakoli poslovanja, pa bi raje zaupali drugim? 

 

V BV Finančna skupina razumemo različne izzive podjetij in podjetnikov in imamo potrebna 

znanja in izkušnje, da vam lahko ponudimo strokovne in učinkovite rešitve. V ta namen smo za 

vas razvili Podporno pisarno, v kateri smo na enem mestu združili vsa področja svetovanja in 

podpore poslovanju na najvišji strokovni ravni. Nudimo vam individualen pristop ter vam in 

vašemu poslovanju prilagojene rešitve. Smo visoko odzivni in učinkoviti, zavezani k odličnosti 

na vseh ravneh in preseganju vaših pričakovanj. 

 

Ključna področja podpore obsegajo: finance, računovodstvo, IT, upravljanje s kadri in 

marketing. Podporna pisarna vključuje vrhunske strokovnjake, ki vam lahko pomagajo pri 

reševanju najzahtevnejših situacij tudi izven njenega primarnega delovanja. 
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Finance  

Dobra finančna strategija je ključna za uspeh podjetja. Naloga zunanjega finančnega svetovalca je 

usklajevanje finančnih, računovodskih in davčnih strategij z namenom stabilnega poslovanja, 

nenehnega, v trajnost usmerjenega  razvoja in s tem povečevanja vrednosti podjetja.  

 

Računovodstvo  

Nudimo celovito in po meri prilagojeno rešitev vsem, ki se zavedate, da kvalitetno in promptno 

računovodstvo zagotavlja jasno sliko o poslovanju podjetja in s tem podlago za pravočasne in 

ustrezne poslovne odločitve. Računovodski podatki in poročila za potrebe poslovodstva, lastnike itd. 

so pomembna tudi v odnosih z zunanjimi deležniki, kot so banke, poslovni partnerji, državni organi 

in druga zainteresirana javnost. 

 

IT podpora  

Celovito svetovanje, kako maksimalno in optimalno izkoristiti možnosti IT za podporo poslovnim 

procesom, udejanjanju poslovne ideje in s tem k povečanju agilnosti podjetja 

 

Upravljanje s kadri (Kadrovski outsourcing ) 

Pomagamo pri iskanju ustreznih kadrov, ki vas bodo s svojim znanjem in izkušnjami podprli v vašem 

razvoju. Spremljamo vso kadrovsko zakonodajo in svetujemo pri reševanju morebitnih kadrovskih 

težav, prav tako uredimo vso potrebno kadrovsko dokumentacijo.  
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Marketing podpora  

Svetujemo in pripravimo optimalno, vašim željam in potrebam prilagojeno marketinško podporo in 

merjenje njenih učinkov z najsodobnejšim programskim orodjem. Na podlagi bogatih marketinških 

izkušenj lahko kampanje hitro prilagodimo in se odzovemo na spremembe. S tem bo marketing kot 

strateška funkcija pomagal pri uravnavanju smeri razvoja podjetja in poganjal nujne spremembe. V 

okviru marketinške podpore nudimo tudi storitve s področja komuniciranja z vsemi relevantnimi 

deležniki, da bo le-to pravočasno, transparentno in učinkovito. 

 

ZAKAJ SE ODLOČITI ZA PODPORNO PISARNO? Ker vam s tem  

 

• omogočamo, da se posvetite razvoju vašega posla, podporne službe pa prepustite nam, 

• zagotavljamo podporo vrhunskih strokovnjakov z najrazličnejših področij na enem mestu, 

• omogočamo dostop do dobrih praks in učinkovitih rešitev poslovnih izzivov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavrtimo kolesje in skupaj napišimo uspešno zgodbo!  

 

        mag. Črtomir Časar, BV Finančna Skupina: https://bvfg.si/  
 

 
 
 

 

 

 


