Servizo
Re-Acciona
Covid

1

Servizo prestado por profesionáis con experiencia de
máis de 15 anos na Dirección Financieira de empresas
de diversos sectores e tamaños.

2

Dirixido a reestructurar
empresa solicitante.

3

O equipo de Medrar traballa "in company" co
propio persoal da empresa para coñecer toda a súa
problemática.

4

Mediante o traballo "in company" se elabora un plan
de acción co obxectivo de asegurar e perpetuar a
estabilidade financieira da empresa.
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Metodoloxía
Inicio - Planificación - Execución - Seguemento e Control - Cierre

Fixación dun obxectivo
común entre Medrar e a
empresa.

Definición de relación e
comunicación aberta.

Fase de potenciación de
sinerxías.
Metodoloxía aplicada ás
fases de sensibilización
e formación

Optimización de
proxecto en canto a
rendemento.

Flexibilidade entre as
partes.
Compromisos concretos
de resultados e
aseguramento

Metodoloxía fase de
execución

Motivación

Fase de recoñecemento

Ferramentas de software
a transferir

Flexibilidad en adaptar o
servizio ás necesidades
da empresa receptora

Prazo e condicións de
garantía ofertadas

Proposta de valor e
detalles do servicio
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Fases do servizo de
reestructuración
• Coñecemos ó equipo da empresa
• Traballamos codo a codo con él
• Adaptámonos a o seu tamaño e recursos
• Elaboramos un plan de acción con cronograma e fitos.
• Realizamos o seguemento para corrixir desviacións.
• Chegamos ao obxectivo final
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O Noso Valor Engadido
son os Beneficios para a
Peme
A nosa filosofía é a de ofrecer valor engadido aos nosos compañeiros de
viaxe a través de solucións á medida de cada caso, que nos permitan
abordar os proxectos nos que participamos dunha forma integral, baixo
un acompañamento líder para a consecución dos mellores resultados:
• Servizo prestado por consultores con máis de 15 anos de
experiencia en Dirección Financieira de empresas privadas
• Implantación na empresa de metodoloxía de seguemento e
mantemento das accións implementadas.
• Adecuación dos estados financieros de cara a organismos públicos
e privados
• Acceso á financiación pública e privada

