Consultoria Light
=> A Consultoria Light é um Consultoria Online para aqueles que não
podem ter e/ou não necessitam ter um consultor especializado em tempo
integral.
=> O objetivo da Consultoria Light Online é atender as empresas,
executivos e/ou empresários de forma customizada de diversos portes nas
principais áreas da gestão: Administrativa, Financeira, Recursos Humanos,
Planejamento Estratégico e outras por meio de uma ferramenta virtual que
permite agilidade, qualidade e facilidade de acesso (Skype e e-mail).
=> Equipe com profissionais especializados com larga expertise e formação
acadêmica de ponta, atualizados diariamente e diretamente em contato com o
mercado.
=> Os trabalhos da Consultoria Light Online são personalizados e feitos de
acordo com a realidade, a um custo muito reduzido. A grande vantagem
deste tipo de consultoria é a agilidade e o conforto de não ter que se
deslocar.
=> Além de Pessoas Jurídicas, também atendemos também Pessoas
Físicas para auxílio em tomada de decisões, consultas e análises.
=> Identificamos soluções e recomendamos ações. Podemos também efetuar os
trabalhos analíticos, relatórios, palestras, cursos sobre os temas que o executivo,
empresário ou empresa almejar.
=> São 4 Planos que versam sobre orientações e também análises de
Administração Geral, Economia, Investimentos, Captação de Recursos,
Projeções, Riscos, Mercados, Finanças Pessoais, Finanças Corporativas,
Decisão sobre Investimentos, Cálculos de margem, Custos, Análise de Balanços,
DREs, Plano de Negócios, Analise Estratégica e suas Ferramentas,
Metodologias, Fluxo de Caixa, Gestão de Recursos Humanos, Operações
Financeiras, Gestão Empresarial, Análise e Planejamento Estratégico &
Financeiro; Gestão Financeira e de Caixa (métricas avançadas de análise e
projeção de fluxo de caixa), Produtos Financeiros, Mercado Financeiro,
Projetos, Turnaround, Renegociação, Otimização do custo de capital,
Estruturação de Negócios, Captação, Soluções Estratégicas, Implementação,
controles internos, Ferramentas avançadas de gestão, Analise & Elaboração de
Projetos (Business Plan), Valuation e Estudos de Viabilidade ou o que for
exigido.
=> É como ter um técnico assessor para assuntos complexos
disponível para a tomada de decisão diária versando sobre
investimentos, aplicações, cenário econômico, produção, recursos
humanos, atividades analíticas envolvendo cálculos complexos,
traduções, elaboração de apresentações, relatórios gerenciais,
análise & planejamento estratégico-financeiros, elaboração de
ferramentas de gestão e controle e muito mais!

O que é?
 Atividade Analítica - Trabalho Pontual que engloba a execução por
terceirização pontual de análises, ferramentas, cálculos e afins que
englobem as áreas Administrativa, Financeira, Recursos Humanos,
Planejamento Estratégico ou outra de know-how da FF Consult ®;
 Consultas - Questionamentos pontuais sobre a Economia, Mercado,
Empresa, Riscos, Sistema Financeiro, Investimentos, Tendências,
Orientações e outros que englobem as áreas Administrativa, Financeira,
Recursos Humanos, Planejamento Estratégico ou outra de know-how da
FF Consult ®.
Planos
Básico
Atendemos Consultas via Skype e e-mail -> no máximo 20 Consultas ao mês
=> R$ 499,90 ao mês ou R$ 5.799,00 para 12 meses.
Gold
Atendemos Consultas e fazemos Atividades analíticas via Skype e e-mail -> no
máximo 20 Consultas ao mês e 1 Atividade analítica por semana
=> R$ 999,90 ao mês ou R$ 11.099,00 para 12 meses.
Emerald
Atendemos Consultas - ILIMITADAS ao mês via Skype e e-mail
=> R$ 1499,90 ao mês ou R$ 16.999,00 para 12 meses.
Platinum
Atendemos Consultas - ILIMITADAS via Skype e e-mail e até 10
Atividades analíticas por mês (Neste plano montamos também Cursos e
Palestras - cada apresentação conta como 1 atividade analítica)
=> R$ 2999,90 ao mês ou R$ 33999,00 para 12 meses.
CONSULTE OS PREÇOS DOS PLANOS

=> consultoriaonline.blog.com, ffconsultoriaonline.blogspot.com
*skype*: FF_Consult
ffconsult@ffconsult.com
Leia mais: http://www.ffconsult.com

