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"Sabelija" nusitaikė į šalies finansų sritį
UAB "Sabelija", viena iš Lietuvos konsultacinių paslaugų rinkos lyderių, plečia savo veiklą ir šį pavasarį ketina steigti dukterinę įmonę,

kuri šalies verslininkams teiktų finansines paslaugas.

"Atsižvelgdami į šalies finansinių paslaugų rinkos tendencijas bei perspektyvas, įmonę, teikiančią aukščiausios kokybės finansines

konsultacijas, planuojame steigti nuo pernai. Tai yra vienas iš žingsnių vykdant "Sabelijos" grupės ilgalaikės plėtros strategiją bei

stiprinant jos pozicijas šalies verslo rinkoje", - sako Tadas Šatkauskas, UAB "Sabelija" vadovas.

Jo teigimu, galutinis sprendimas steigti įmonę priimtas atlikus rinkos tyrimą, kurio tikslas buvo išsiaiškinti šalies įmonių poreikį

samdomoms finansinėms paslaugoms.

Tyrimo metu paaiškėjo, jog dižioji dalis apklaustų įmonių vadovų (78 proc.) pasigenda kokybiškų finansinio atstovavimo paslaugų, o

beveik du trečdaliai visų apklaustųjų (64 proc.) pageidautų bendradarbiauti su finansines paslaugas teikiančia įmone.

"Daugelis apklaustų vadovų teigia, jog savo įmonės finansinę dokumentaciją patikėti tuo užsiimančiai įmonei reikalauja mažesnių

finansinių bei laiko resursų nei samdyti bendrovės viduje dirbantį buhalterį", - sako T. Šatkauskas.

Anot jo, kaip argumentus įmonių vadovai pateikia, jog samdant finansines paslaugas teikiančią įmonę nėra išlaidų, skirtų papildomai

buhalterio darbo vietai įrengti bei tai, jog paslaugos teikiamos nuolat, kai tuo tarpu buhalterio poziciją užimantis įmonės darbuotojas

atostogauja ir kt.

UAB "Sabelijos" vykdyto tyrimo metu buvo tiesiogiai apklausta virš kelių šimtų šalies įmonių vadovų.

T. Šatkausko teigimu, pradžioje ketinama teikti tik buhalterinės apskaitos paslaugas, tačiau vėliau įmonės veikla plėsis ir bus siūlomos

biudžeto sudarymo, audito bei kitos paslaugos.

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, susijusias su darbų sauga bei efektyviu organizacijos veiklos

organizavimu.

Bendrovė 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.
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UAB "Sabelija" teiks paslaugas didžiausiam šalies komerciniam bankui
UAB "Sabelija", viena iš konsultacinių paslaugų lyderių Lietuvos rinkoje, bus atsakinga už darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos

funkcijų įgyvendinimą didžiausiame šalies komerciniame SEB banke.

Pasak "Sabelijos" vadovo Tado Šatkausko, po daugiau nei kelis mėnesius trukusių derybų pasirašyta bendradarbiavimo sutartis – itin

aukštas įmonės teikiamų paslaugų kokybės bei ekspertiškumo įvertinimas visos šalies mastu.

"Derybų metu siekėme pateikti optimalias bendradarbiavimo sąlygas, kurios leistų ne tik greitai ir efektyviai įvykdyti visus su darbų

bei darbuotojų sauga susijusius valstybinių institucijų keliamus reikalavimus, bet ir atitiktų individualius kliento poreikius.",- teigia T.

Šatkauskas.

Anot "Sabelijos" vadovo, sėkmingai pradėtas bendradarbiavimas su didžiausiu šalies komerciniu banku, atspindi pasirinktos

kompanijos strategijos – nuolat reaguoti į rinkoje atsirandančius poreikius bei kurti geriausius paslaugų rinkinius individualiems

klientų poreikiams – efektyvumą.

"Mūsų žiniomis, tai vienas iš didžiausių tokio pobūdžio projektų Baltijos šalyse, kai viena iš stambiausių finansinių institucijų,

nusprendžia ne kurti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą įmonės viduje, o bendradarbiavimui pasirenka konsultacinę kompaniją.",

- teigia T. Šatkauskas.

Pirmaujančios Šiaurės Europos finansų grupės SEB narys SEB bankas, buvo įkurtas 1990 metais ir yra didžiausias komercinis bankas

Lietuvoje, teikiantis visas bankininkystės paslaugas privatiems, verslo klientams ir finansų įstaigoms. SEB bankas pirmauja

svarbiausiose šalies bankų paslaugų rinkose ir aptarnauja daugiau negu milijoną klientų visoje Lietuvoje.

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, susijusias su darbų sauga bei efektyviu organizacijos veiklos

organizavimu ir darė ženklią įtaką šalies konsultacijų rinkai.
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"Sabelija" teiks paslaugas didžiausiam šalies komerciniam bankui
UAB "Sabelija", viena iš konsultacinių paslaugų lyderių Lietuvos rinkoje, bus atsakinga už darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos

funkcijų įgyvendinimą didžiausiame šalies komerciniame SEB banke.

Pasak "Sabelijos" vadovo Tado Šatkausko, po daugiau nei kelis mėnesius trukusių derybų pasirašyta bendradarbiavimo sutartis – itin

aukštas įmonės teikiamų paslaugų kokybės bei ekspertiškumo įvertinimas visos šalies mastu.

"Derybų metu siekėme pateikti optimalias bendradarbiavimo sąlygas, kurios leistų ne tik greitai ir efektyviai įvykdyti visus su darbų

bei darbuotojų sauga susijusius valstybinių institucijų keliamus reikalavimus, bet ir atitiktų individualius kliento poreikius.",- teigia T.

Šatkauskas.

Anot "Sabelijos" vadovo, sėkmingai pradėtas bendradarbiavimas su didžiausiu šalies komerciniu banku, atspindi pasirinktos

kompanijos strategijos – nuolat reaguoti į rinkoje atsirandančius poreikius bei kurti geriausius paslaugų rinkinius individualiems

klientų poreikiams – efektyvumą.

"Mūsų žiniomis, tai vienas iš didžiausių tokio pobūdžio projektų Baltijos šalyse, kai viena iš stambiausių finansinių institucijų,

nusprendžia ne kurti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą įmonės viduje, o bendradarbiavimui pasirenka konsultacinę kompaniją.",

- teigia T. Šatkauskas.

Pirmaujančios Šiaurės Europos finansų grupės SEB narys SEB bankas, buvo įkurtas 1990 metais ir yra didžiausias komercinis bankas

Lietuvoje, teikiantis visas bankininkystės paslaugas privatiems, verslo klientams ir finansų įstaigoms. SEB bankas pirmauja

svarbiausiose šalies bankų paslaugų rinkose ir aptarnauja daugiau negu milijoną klientų visoje Lietuvoje.

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, susijusias su darbų sauga bei efektyviu organizacijos veiklos

organizavimu ir darė ženklią įtaką šalies konsultacijų rinkai.
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,,Sabelija" teiks paslaugas SEB bankui
"Sabelija", viena iš konsultacinių paslaugų lyderių Lietuvos rinkoje, bus atsakinga už  darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų

įgyvendinimą didžiausiame šalies komerciniame SEB banke.

Pasak "Sabelijos" vadovo Tado Šatkausko, po daugiau nei kelis mėnesius trukusių derybų pasirašyta bendradarbiavimo sutartis – itin

aukštas įmonės teikiamų paslaugų kokybės bei ekspertiškumo įvertinimas visos šalies mastu.

Pirmaujančios Šiaurės Europos finansų grupės SEB narys SEB bankas, buvo įkurtas 1990 metais ir yra didžiausias komercinis bankas

Lietuvoje, teikiantis visas bankininkystės paslaugas privatiems, verslo klientams ir finansų įstaigoms. SEB bankas pirmauja

svarbiausiose šalies bankų paslaugų rinkose ir aptarnauja daugiau negu milijoną klientų visoje Lietuvoje.

"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 ir darė ženklią įtaką šalies konsultacijų rinkai.




