Anderson Economic Group:Turkey
Hakkımızda

Anderson Ekonomik Grubu iş değerlemesi, piyasa-pazar analizi ve kamu politikaları alanında
butik danışmanlık hizmetleri vermektedir. Şirket hem ABD hemde uluslarası pazarlarda, özel
şirketlere, yerel ve federal hükümetlere, ve üniversitelere bir çok projede başarı ile servis
vermektedir. Genel merkezimiz East Lansing’de olmakla birlikte, hizmetlerimizi New York,
Şikago ve İstanbul ofislerimiz aracılığıyla küresel olarak sunuyoruz.
Anderson Ekonomik Grubu’nun profesyonel hizmetler alanları:
•

Strateji ve İş Değerlendirmesi: İşletmelerin franchise haklarının ve maddi olmayan
varlıklarının değerlemesi, yatırım analizi, iş planlaması, gelir, maliyet ve nakit akış
analizleri, strateji planlaması, birleşmeler ve satın almalar ve risk analizleri alanında
danışmanlık hizmetleri vermektedır. Anderson Ekonomik Grubu danışmanları,
stratejik değerlemelerinde gelişmekte olan ve değişen pazarlarda işletme yöneticileri
için hayati öneme sahip asimetrik riskleri, gerçek seçenekleri, yönetim fırsat ve
esnekliği gibi faktörleri dikkate alan ileri tekniklere öncülük etmektedir.

•

Pazar ve Sektör Analizi: Yeni pazar girişleri, büyüme, yatırım ve gayrimenkul, ticari
bölge analizleri, satış karşılaştırma, perakende satış ve dağıtım alanı analizi, tedarik ve
talep alanlarında fizibilite çalışmaları ve pazar stratejileri, pazar boşlukları, bayilik
verilen sektörler, ekonomik çeşitlendirme, perakende satış, yerleşim ve karma
kullanımın geliştirilmesi için piyasa çalışmaları.
Anderson Ekonomik Grubu, 65,000 şirketi temsil eden Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne
New York ve Şikago’da açılacak Türk Ticaret Merkezleri için danışmanlık hizmetleri
sunmaktadır.

•

Kamu Politikası ve Ekonomik Analiz: Yönetmelik, mevzuat, sanayi eğilimleri, yeni
gelişmeler, iş ortamları, vergi politikaları, eğitim ilkeleri, önemli olaylar ve demografik
değişimin ekonomik ve mali etkileri üzerine uzman analizler.
Türkiye'de PPP girişimleri ve Kalkınma Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı tarafından
geliştirilen politikalar da dahil yatırım ve üretim konularında devlet teşvikleri ile ilgili
uzman çalışmaları sağlıyoruz.

Deneyim
1996 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana çeşitli Fortune 500 şirketleri, devlet ve yerel
yönetimler, hemen hemen her sektördeki sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere
firmaların ve halka açık şirketlerin kuruluşuna yakından yardımcı olduk. Deneyimlerimiz ABD,
Kanada, Çin, Meksika, Karayipler ve Türkiye genelindeki pazarları kapsıyor.
Müşterilerimiz arasında AB InBev, AT&T, Diageo, First Merit Bank, General Motors, Ford
Motor Company, Delphi, Heineken, Johnson Controls, Lockwood Development, Merrill
Lynch, Nestle Waters North America, Rock Ventures, ABD Ticaret Bakanlığı, Kanada Federal
Hükümeti, Michigan Eyaleti, Kuzey Karolina Eyaleti, Ohio Eyaleti, Ontaria Eyaleti ve Kanada
bulunuyor.

Daha Fazla Bilgi Edinin
Sizi hakkımızda daha fazla bilgi edinmeye davet ediyoruz. Raporlar, durum çalışmaları ve
uzmanlarımızın kurumunuza nasıl faydalı olacağı hakkında daha fazla bilgi almak için
AndersonEconomicGroup.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
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