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"Sabelijos" apyvarta pernai išaugo 14 proc.
�Lietuvos darbų saugos ir kitų konsultacijų bendrovė "Sabelija" pernai pasiekė 5,23 mln. litų apyvartą - 14 proc. didesnę nei tuo

pačiu laikotarpiu 2006 metais, kai ji buvo 4,59 mln. litų.    Pasak "Sabelijos" vadovo Tado Šatkausko, apyvartos augimą lėmė naujų

paslaugų pristatymas šalies įmonėms ir valstybės institucijoms, pranešė įmonė.    Sparčiausiai augo "Sabelijos" teikiamų atstovavimo

paslaugų - 19,1 proc., profesinės rizikos vertinimo - 16,5 proc., energetikos paslaugų - 13,3 proc. bei mokymų - 11,5 proc.

pardavimai.    "Sabelija" įsteigta 1994 metais.



Nr. 17
ELTA  2008.01.24
Naujienų agentūra

Bendrovės "Sabelija" metinė apyvarta išaugo beveik 14 proc.
Lietuvos konsultacinių paslaugų bendrovė "Sabelija" per praeitus metus pasiekė 5,23 mln. litų apyvartą, arba beveik 14 proc. didesnę

nei tuo pačiu laikotarpiu 2006 metais, kai ji siekė 4,59 mln. litų. 	Pasak įmonės vadovo Tado Šatkausko, apyvartos augimą lėmė

naujų lanksčios struktūros paslaugų rinkinių pristatymas šalies įmonėms bei valstybinėms institucijoms. 	Sparčiausiai augo

"Sabelijos" teikiamų atstovavimo paslaugų - 19,1 proc., profesinės rizikos vertinimo - 16,5 proc., energetikos paslaugų - 13,3 proc.

bei mokymų - 11,5 proc. pardavimai. 	Pasak jo, bendrovė savo paslaugas per šį laikotarpį daugiausiai teikė ne tik mažoms bei

vidutinėms įmonėms, bet ir toliau tęsė bendradarbiavimą su valstybinėmis institucijoms, transporto ir kitais pramonės sektoriais.

	"Sparčiai išsiplėtė įmonių, kuriose dirba iki 50 darbuotojų, ratas, todėl plėsdami savo veiklos profilį, siekiame užimti dar didesnę šio

rinkos segmento dalį", - sako T. Šatkauskas. 	Bendrovė "Sabelija" viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, įsteigta 1994 m., yra

daugelio konsultacinių paslaugų pradininkė, kuri nuo pat veiklos pradžios diegė ir skatino naujas konsultacines paslaugas, susijusias

su darbų sauga bei efektyviu organizacijos veiklos organizavimu. Ji darė nemažą įtaką šalies konsultacijų rinkai.
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"Sabelija" metinė apyvarta išaugo 13,9 proc.
Konsultacinių paslaugų UAB "Sabelija" per praeitus metus pasiekė 5,23 mln. litų apyvartą arba beveik 13,9 proc. didesnę nei tuo

pačiu laikotarpiu 2006 metais, kai ji siekė 4,59 mln. litų, praneša bendrovė. Pasak įmonės vadovo Tado Šatkausko, apyvartos augimą

lėmė naujų lanksčios struktūros paslaugų rinkinių pristatymas šalies įmonėms bei valstybinėms institucijoms.

Sparčiausiai augo "Sabelijos" teikiamų atstovavimo paslaugų – 19,1 proc., profesinės rizikos vertinimo – 16,5 proc., energetikos

paslaugų – 13,3 proc. bei mokymų – 11,5 proc. pardavimai.
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"Sabelija" pardavė 14% daugiau
Konsultacinių paslaugų UAB "Sabelija" apyvarta pernai sudarė 5,23 mln. Lt - 14% daugiau nei 2006 m.

" Pasak Tado Šatkausko, įmonės vadovo, bendrovė savo paslaugas per šį laikotarpį daugiausiai teikė mažoms bei vidutinėms įmonėms

ir bendradarbiavo su valstybinėmis institucijoms.
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UAB "Sabelija" metinė apyvarta išaugo beveik 14%
UAB "Sabelija", viena iš Lietuvos konsultacinių paslaugų rinkos lyderių, per praeitus metus pasiekė 5,23 mln. litų apyvartą arba beveik

14 proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu 2006 metais, kai ji siekė 4,59 mln. litų.

Pasak įmonės vadovo Tado Šatkausko, apyvartos augimą lėmė naujų lanksčios struktūros paslaugų rinkinių pristatymas šalies

įmonėms bei valstybinėms institucijoms.

Sparčiausiai augo "Sabelijos" teikiamų atstovavimo paslaugų – 19,1 proc., profesinės rizikos vertinimo – 16,5 proc., energetikos

paslaugų – 13,3 proc. bei mokymų – 11,5 proc. pardavimai.

"Atsižvelgdami į individualius klientų poreikius bei teikdami paslaugas, apjungiančias vadybinius bei darbų saugos procesus

optimizuojančius metodus, siekiame išnaudoti dar neužpildytas rinkos nišas, o rezultatai rodo, jog esame pasirinkę teisingą veiklos

strategiją", - teigia T. Šatkauskas.

Pasak jo, bendrovė savo paslaugas per šį laikotarpį daugiausiai teikė ne tik mažoms bei vidutinėms įmonėms, bet ir toliau tęsė

bendradarbiavimą su valstybinėmis institucijoms, transporto ir kitais pramonės sektoriais.

"Sparčiai išsiplėtė įmonių, kuriose dirba iki 50 darbuotojų, ratas, todėl plėsdami savo veiklos profilį, siekiame įsisavinti dar didesnę šio

rinkos segmento dalį", - sako T. Šatkauskas.

UAB "Sabelija" viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, įsteigta 1994 m., yra daugelio konsultacinių paslaugų pradininkė, kuri nuo

pat veiklos pradžios diegė ir skatino naujas konsultacines paslaugas, susiju-sias su darbų sauga bei efektyviu organizacijos veiklos

organizavimu ir darė ženklią įtaką šalies konsultacijų rinkai.




