Монгол улс дахь Жижиг, Дунд Бизнесийн Зөвлөх Үйлчилгээ

Өргөдлийн маягт
Аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
ААН-ийн бүтэн нэр:

Улсын бүртгэл/татвар төлөгчийн дугаар:

Хаяг:
Утас:
Цахим шуудан:

Вэбсайт:

Захирлын нэр:

Захирлын албан тушаал (өөр бол):

Захирлын хүйс:

Захирлын нас:

Бизнес үйл ажиллагааны тодорхойлолт
Үүсгэн байгуулагдсан он:
Салбар:
Хүнс ба ундаа
Бөөний худалдаа/Жижиглэн түгээлт
Барилга/Инженерийн үйл ажиллагаа
Цахилгаан/Электроник/Мэдээллийн технологи
Хими/Эмийн үйлдвэрлэл
Металь/Машин механизм/Тоног төхөөрөмж
Аялал/Жуулчлал
Оёдлын үйлдвэр/Хувцас/Гутал
Мод боловсруулах/Тавилга/Ойн аж ахуй
Эрүүл мэнд
Тээвэр
Шил/Каучук/Пластик
Хэвлэл мэдээлэл/Харилцаа холбоо
Хэвлэх үйлдвэр/Хэвлэлийн газар
Цаас
Эрчим хүч
Бусад
Олон төрлийн бизнес эрхлэлт

Бизнес үйл ажилл агааны товч тодорхойл ол т (үйл ажиллагааны он жилүүдэд гаргасан хөгжлий н гол гол амжил тууд,
гүйцэтгэл, бизнес загвар, зах зээл дэх хувь хэмжээ, бизнесий н зорилтууд зэрэг мэдээл л ийг чөлөөтэй бичнэ)
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Монгол улс дахь Жижиг, Дунд Бизнесийн Зөвлөх Үйлчилгээ
Бизнесийн үндсэн үзүүлэл түүд
Энэ жилийн төлөвлөгөө

Санхүүгийн сүүлийн бүтэн жилээр

Он

Он

Түүний өмнөх жил
Он

Орлого (евро)
Нийт ажиллагчдын тоо
Эмэгтэй ажиллагчдын тоо
Экспортын хэмжээ (евро)
Өмчлөл ийн бүтэц (хувьцаа, эсвэл нэгжүүдий н хуваарил ал т %-иар):
Дотоод %
Гадаад %
Хувь этгээд %
Эмэгтэй %
Үндсэн бүтэээгдэхүүн, эсвэл үйлчилгээ болон орлого дахь тэдгээрийн хувь хэмжээ:
%
%
%
%
Хөрөнгө оруулалт: танай компани өнгөрсөн 3 жилд гадаадаас ямар нэг санхүүж ил т авсан уу? – тийм/ үгүй
Тийм бол:
Тоо хэмжээ
(еврогоор)

Хөрөнгө
оруулалтын хэлбэр

Гарын үсэг зурсан
огноо

Зээлийн хугацаа

Эргэлтийн хөрөнгө/ үл
хөдлөх хөрөнгө?

1.
2.
3.

ЕСБХБ-ны Стратегийн тэргүүлэх чиглэлүүд
Эдийн засгийн шилжилтийг эрчимж үүл эхийн тулд манай Банк өөрийн үйл ажилл агаагаа дараахь гурван стратегийн чиглэлд
өргөтгөхийг зорьж байна. Үүнд:
•
Ногоон, нүүрстөрөгч багатай эдийн засагт шилжихийг дэмжих
•
Боломж тэгш байх явдлыг хөхиүл эн дэмжих. Үйлчлүүл эгчид дотроос тэргүүлэх ач холбогдол өгөх сегментүүдэд эмэгтэйч үүд,
залуучууд, буурай хөгжил тэй бүс нутгуудад оршин суудаг иргэд багтаж байна.
•
Цахим шилжилтийг эрчимжүүл эх
(ногоон)
Тодорхой тайлбарл аж бичнэ үү
Та зөвлөх үйлчилгээний төсөлд тогтвортой
байдал / ногоон элементүүд багтаахы г сонирхож
байна уу?
Танай бизнесийн нийт зардал доторхи эрчим
хүчний зардлы н хувь хэмжээ хэд вэ?
Танай компанид байгаль орчны менеж ментийн
ямар нэг гэрчилгээ байгаа юу?

тийм/үгүй

%
тийм/үгүй

(цахим)
Тодорхой тайлбарл аж бичнэ үү
Танай компани цахим маркетинг ашигладаг уу
(жишээ нь сошиал медиа маркетинг)?
Танай компани цахим зах зээлийн орчноор
дамжуулан бүтээгдэхүүн борлуул даг уу?
Цахим орчноор дамжуул ан борлуул сан танай
бүтэээгдэхүүн ий хувь хэмжээ хэд вэ?
Танай компани дотроо ямар цахим
систем/ програм м хангамж хэрэглэдэг вэ?

тийм/үгүй
тийм/үгүй
%
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Төслийн тодорхойлолт
Тухайн төслөөр ямар асуудл ууд шийдв эрл эхийг Та хүсч байна вэ?

Та дотооды н зөвлөхийг хэрэгжүүл эх зөвлөх үйлчилгээний
төслийг сонирхох уу = тийм/ үгүй

Та салбары н олон улсын экспертүүдийн хэрэгж үүлэх зөвлөх
үйлчил гээний төслийг сонирхох уу – тийм/үгүй

Т ийм бол, сонирсо ж буй бизнесийн чиглэл (үүд)-ийг
сонгож тэмдэг лэ нэ үү (Click and hold down on
"Ctrl"/"Cm d" to select multiple entries)
Нягтлан бодох бүртгэл ба санхүүгийн тайлагнал
Эрчим хүч/Эх үүсвэрийн үр ашиг
Инженерийн шийдэл
Байгаль орчны менежмент
Санхүүгийн менежментийн сайжруулалт
Мэдээлэл, холбооны технологи
Маркетинг
Үйл ажиллагаа
Байгууллага (зохион байгуулалт)
Чанарын менежмент
Стратеги
Санал болгох зөвлөх
(хэрэв Та ажил үйлчилгээ үзүүлэх зөвлөхтэй бол тухайн компаний нэр,
холбоо барих мэдээлэл, төсөл хариуцсан ажилтны нэрийг бичнэ үү):

Дараахь хэлбэрийн алинаар нь хэрэгжүүлбэл Та зөвлөх үйлчилгээний төслийг сонирхох вэ:

Бүхэлдээ зайнаас

Зайнаас болон биечлэн хэрэгжүүлэхийг хослуулсан

Бүхэлдээ биечлэн хэрэгжүүлэх
(хэрэв зайнаас/хослуулсан хэлбэрийг сонгосон бол) Танай компани зайнаас төсөл хэрэгжүүлэх боломж олгохуйц өндөр хурдны Интернэт холболттой юу? –
тийм/үгүй
Төсөл хэрэгжүүлж эхлэхийг хүсч буй огноо:
Төслийн төсвийн тооцоо:
Танай компаний төсөл хариуцах ажилтан:
Нэр:

Албан тушаал:

Хаяг:
Утас:
Цахим шуудан:

Огноо:

Гарын үсэг:

Гарын үсэг зурсан:
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Та бидний талаар хаанаас олж мэдсэн бэ?
Вэбсайт

Зөвлөх

Өмнөх үйлчлүүлэгч

Танилцуулга арга хэмжээ

ЕСБХБ-ны Суурин төлөөлөгчийн газар

Манай багийнхан

Сошиал медиа
Бусад (тодорхой бичнэ үү)

Танай аж ахуйн нэгж өмнө нь мэргэж л ийн зөвлөх ашигл аж байсан уу? Хэрэв тийм бол тодорхой бичнэ үү:

Энэхүү маягтанд еврогоор илэрхийлэхэд ашиглах ханш: 1 EUR =
Өргөдлийн багц матери ал даа дараахь нэмэл т баримт бичгүүдийг хавсаргана (цахимаар илгээнэ) уу. Үүнд:
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
Олонхи хувьцаа эзэмшигчийн гэрчилгээ (Компаний Дүрэм, эсвэл Компани Үүсгэн байгуулах санамж бичгийн холбогдох хэсгийг хуулбарлан
авах)
Өмнөх хоёр ОНЫ санхүүгийн жилийн тайлангийн хуулбар (Орлогын тайлан, Бэлэн мөнгөний урсгал, Тэнцлийн тайлан)
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