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Proje Geliştirme, Operasyon ve Proje Yönetim hizmetlerimizle hayallerinize giden 
yolun her aşamasında size destek olmak için varız. Bugüne kadar 2000’in üzerindeki 

işletme için hazırladığımız binlerce projede elde edilen %70’in üzerindeki başarı 
oranıyla, sizin başarı hikayenizi yazmaya hazırız.

İŞİMİZ DESTEK, GÜCÜMÜZ DENEYİM. 
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Proje Yönetim
Danışmanlığı

İşletmelerin doğru proje ve doğru hedeflerle mevcutta sunulan destekleri kullanabileceğine inanıyor; sürecin proje 
yazımından operasyona, proje yönetiminden sonuçlandırılmasına kadar deneyimli, yetenekli ve profesyonel bir ekip 
tarafından yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

DEĞERLERİMİZ

Bugüne kadar 2.000’in üzerindeki işletme üzerinde %70’in üzerinde başarı oranı yakalamış metodumuz finansal 
analiz, hedef pazar analizi, rakip ürün analizi, teknik altyapı ve süreç analizleri gibi faaliyetleri içeren fizibilite aşamasıyla 
başlamaktadır. Yapılan fizibilite sonrası proje yönetim süreci başlamakta ve hazırlanan proje profesyonel bir ekiple her 
ayrıntısına kadar düşünülmüş planlı bir yolculuğa başlamaktadır.

METODUMUZ

Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, KOSGEB, T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurumlara 
yönelik hazırlanmış olan projelerin fikir analizinden ve eksiklerinin giderilmesinden başlayıp destek/onay alma süreci 
ve projenin sonuçlanmasına kadar devam eden sürecin tamamında işleyişi sizin adınıza biz yönetiyoruz. 

ÇÖZÜMLERİMİZ

Kamu Kurumu açısından firmanın sorumluluklarının yerine getirilmesi

Desteğin hızlı alınmasının sağlanması
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1

Desteğin 
değerlendirilmesi

2

Sözleşme süreci 
öncesi yapılan 
işlemler aşamasında 
destek olunması

3

Firma ziyareti ve 
program 
bilgilendirmesi

4

İlgili faaliyet 
dönemlerinin 
bilgilendirmesi

8

Değişen uygulama 
esasları hakkında 
bilgi verilmesi

7

Proje revizyonlarının 
planlanması

6

Raporların 
hazırlanması

5

Ödeme taleplerinin 
planlanması


