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Centrum, günümüz koşullarında kazançlı ticaret yapmak için gerek-
li olan doğru kararları alma süreçlerinde “Global İş Danışmanlığı 
Hizmetlerini” Türkiye’de ilk defa kurumsal ve profesyonel olarak 
vermektedir. 

Global İş Danışmanlığı Nedir?
Danışmanlık hizmeti sunulan şirketin yur-
tiçi ve yurtdışında yanında olmaktır. Bu 
çerçevede, global iş danışmanlığı ulusla-
rarası faaliyetlerinizde doğru konum ve 
doğru kişi ve kuruluşlarla; etkin stratejiler 
ve yaklaşımlarla ekonomik, ticari ilişkileri-
nizin yararlı ve gerekli zemini ve iletişim 
kanallarını oluşturmada ve geliştirmede 
rehberlik etmektir. 

Neden Global İş Danışmanlığı?
Global iş danışmanlığı, dış ticaret ve 
global yatırım ile etkili olan parametrele-
rin (gümrük, vergi, yatırım ve şirket kuru-
lum mevzuatları, lojistik, oturma ve çalış-
ma izni ve benzeri) analizleri, sentezleri 
ve değerlendirme konularını kapsamak-
tadır. 

Uzmaņ ekibimiz, bilgi birikimi ve ulusla-
rarası bağlantılarıyla doğru verileri tespit 
ederek işinize özel biçimde analiz ve 
sentez süreçlerinden geçirmekte ve isa-
betli kararlar almanızı sağlayacak olan 
altyapıyı sizler adına hazırlamaktadır.

Global İş Danışmanlığı Hizmetleri 
Nelerden Oluşur?

Global bazda işlerini geliştirmek isteyen şirketlerin hızla ve sürekli 
değişen siyasal, ekonomik ve ticari gelişmeler ve bunlara paralel 
eğilimlerin olumlu etkilerinden faydalanmak olumsuz etkilerini 
bertaraf etmek için profesyonel hizmet alarak risklerini azaltması 
ve karları artırması ya da istikrara kavuşturması gerekmektedir. 

Her şirketin durumunun özel olduğu düşüncesiyle, şirketin profili-
ne ve beklentilerine uygun özel analiz ve çözümler üretilmeli, 
uygun stratejiler ve yol haritaları geliştirilerek uzun soluklu ve istik-
rarlı büyüme hedeflenmelidir. 

Bu nedenle, Centrum Global İş Danışmanlığı Ekibi olarak yatırımla-
rınızdaki ve global ticaretinizdeki riskleri minimal düzeye indirmek 
için global iş danışmanlığı alanlarında verdiğimiz hizmetlerimizi 5 
başlık altında topladık: 

GLOBAL YATIRIM 
Türkiye’nin ekonomide yakalanan hızlı büyüme trendi 
işletmelerin daha fazla yurtdışına açılma; küreselleşme 
ihtiyacı doğurur iken uluslararası sermayenin de Türki-
ye pazarına ilgisi kuvvetlendirmektedir. Buna paralel 
olarak global ekonomik gelişmeler, artan uluslararası 
rekabet ve ticareti ve yatırımları etkileyen gelişmeler, 
yaşanan ekonomik ve siyasi güvenlik sorunlarıyla 
birçok parametrenin dahil olduğu son derece karmaşık 
ortamda mücadele etmeyi zorunlu kılmıştır.

Oluşan yeni ortamda, sadece, belirtilen parametreleri 
iyi tahlil eden ve bugün için değil gelecek için isabetli 
ekonomik kararlar alabilen işletmeler var olabilmekte 
veya güçlenebilmektedir. Küresel ekonomik ve siyasi 
gelişmelerin takibi, analiz ve bu gelişmelerin işletmele-
re muhtemel etkilerinin tespiti ve bunlara uygun strate-
jilerin belirlenmesi ve yatırımların doğru ve zamanında 
yapılması çok önemli hatta yaşamsal hale gelmiştir.

Bu nedenle, Centrum Global İş Danışmanlığı Ekibi 
olarak bütüncül bir yaklaşımla hazırladığımız ekonomik 
analizlerin, şirketinizin yön tayininde çok yararlı olaca-
ğına inanmaktayız.

İş Seyahati Organizasyonları 

Finansal Verimlilik Stratejileri 
Devlet Destekleri 

Dış Ticaret

Global Yatırım 

DIŞ TİCARET  
Ekonomik kararlar artık sadece sektör, pazar, tüketici 
eğilimlerine göre alınamamaktadır. Sadece ulusal eko-
nomik veriler de ekonomik kararların başarılı sonuçlan-
ması için yeterli olmamaktadır.

Bugün hem uluslararası hem de ulusal ekonomideki 
gelişmeler doğrudan dış ticareti etkilemekte, mevcut 
pazarların ve hedeflenen pazarların değişime uğraması-
na neden olabilmektedir. İşte bu hızlı değişimlere uyum 
ve neden olduğu tehditlere karşı stratejilerin de hızla 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

Uzman ekibimizin tecrübe ve bilgi birikimleri, uluslara-
rası bağlantılarıyla yapılan çalışmaların sonuçlarında 
elde edilen verilerden yararlanılarak hazırlanan ekono-
mik analizler dış ticaret stratejilerinin geliştirilmesi ve 
uygulamasının yönetilmesinde en etkin rehberiniz 
olmaktadır. 

FİNANSAL VERİMLİLİK STRATEJİLERİ 
Ekonomik kararları etkileyen en önemli unsur uluslara-
rası rekabetin biçimidir. Bugün uluslararası ticarette 
rekabette en öne çıkan faktörler; yatırım maliyeti, üre-
timde verimlilik, ar-ge, kalite, teslim süresi, fiyattır. Tüm 
bu unsurların temelinde finansal verimlilik ve tasarruf 
yatmaktadır. Finansal tasarrufun sağlanmasına ilişkin 
metotlar şirketlere / yatırımcılara özel olarak değişmek-
tedir.

Uzman ekibimiz yatırım finansmanından; krediler ve 
destekler, işletme sermayesinden, üretilen ürünlerin 
müşterilere ulaştırılmasından; lojistik, pazar araştırma-
sından ve ürün tanıtımdan ve diğer ilgili alanlardan 
oluşan maliyetlerde verimlilik ve tasarruf sağlayıcı me-
totlar ve stratejiler geliştirme alanında tecrübe ve bilgi 
birikimine sahiptir.    
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İŞ SEYAHATİ ORGANİZASYONLARI 
Global İş Danışmanlığı kapsamında sunduğumuz hiz-
metlerin neticelerinin alınmasında son ancak önemli 
adım potansiyel iş ortaklarınız, müşterileriniz ve çözüm 
ortaklarınızı belirleme, ulaşma, görüşme ve netice alma 
kapsamında iş seyahatleri organizasyonları tecrübeli 
ekimiz tarafından özenle gerçekleştirilir.

Bu kapsamda, hedef pazarda en isabetli, yüksek potan-
siyelli kişi ve kurumlarla bir araya gelerek işinizi ve tica-
retinizi geliştirmenizde Global İş Danışmanlığı Ekibimiz 
her aşamasında yanınızda olacaktır.

Ekonominin, sektörünüzün, pazarınızın, şirketinizin etkilenebileceği ve 
her şeyin yönünü anlık olarak değiştirebilen gelişmelerin, düzenleme-
lerin, kararların perde arkasını ve olası sonuçlarını değerlendirmek, 
ulusal ve uluslararası ekonomik/siyasi gelişmelerin arka planının anla-
mak, öngörülebilmek ve olası ekonomik etkilerini profesyonel ekibi-
mizle birlikte değerlendirip aksiyon planlarınızı bizimle birlikte yapmak 
için bize ulasın. 

SİZİN İÇİN HER YERDEYİZ 

Centrum Global İş Danışmanlık hizmetleri ile ilgili
detaylı bilgi almak için ekibimizi arayabilirsiniz. 

Global iş danışmanlığı 
uluslararası bir şirket
olmanın anahtarıdır.

Centrum
Global İş Danışmanlığı ekibi
şekil değiştiren ve güçlenen
uluslararası rekabete karşı
mücadelenizde
yurtta ve yurtdışında
yanınızdadır. 

Global İş Danışmanlığı
Ekibimiz sizleri
fırsatlardan
haberdar eder
ve bu fırsatları
değerlendirmenizde
yol gösterir.

Uluslararası iş geliştirmek, 
işinizi güçlendirmek ve 
küresel güçlü bir şirket olmak 
için birlikte çalışmak dileğiyle... 

DEVLET DESTEKLERİ
Global İş Danışmanlığı, yurtiçinde ve yurtdışında yatırı-
mınlar ve ihracat için isabetli konumlanma ve güvenli 
bir başlangıç yapılması, seçilen konumun avantajlarının 
değerlendirilmesi ile geliştirilmesi, verimli ve karlı iş 
ilişkilerinin kurulması için gerekli olan anahtar etken-
dir. Bu sayede küresel avantajlar kullanılarak uluslara-
rası rekabette karşı şirket yapısının kuvvetlendirilmesi, 
uluslararası engellerin aşılması, tehditler minimize 
edilir iken fırsatların maksimum kullanılması için en 
etkin yol haritasının çizilmesi hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda, yatırımlarınızda ve dış ticaretinizde Tür-
kiye’de ve hedef pazarlarda uluslararası rekabete karşı 
şirketleri kuvvetlendiren yerel destekler konusunda 
bilgi ve tecrübesi olan ekimizin rehberliğinde yapılması 
gereken çalışmalar ve izlenmesi gereken yöntemlerin 
belirlenmesi önem taşımaktadır. 
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