WHO WE ARE

The future of
accounting is here

The Future of
Accounting is Here

 Robus CPAמתמחה במתן שירותי פיתוח עסקי ,ייעוץ ,שיווק ומיתוג
למשרדי רואי חשבון ויועצי מס.
המחלקה מסייעת ללקוחותיה בבניית אסטרטגיה שיווקית וקידום
המשרד מול לקוחות פוטנציאליים ולקוחות קיימים בארץ ובחו״ל.
המחלקה פועלת לביסוס המותג המשרדי ,בין היתר ,באמצעות כתיבת
תכנים מקצועיים ,הקמה ותחזוקה שוטפת של אתר האינטרנט המשרדי,
הפעלה של רשתות חברתיות ונוכחות דיגיטלית ,השתלמויות ושיתופי
פעולה ,ניהול מערך הכנסים ,הגשות למדריכי דירוג ,ליווי בתהליכי
ייעוץ ומבנה ארגוני ועוד כל זאת בהתחשב בכללי האתיקה המקצועית
עבור רואי חשבון בישראל ובעולם.
ROBUS - Consulting & Accounting Marketing
26 Hamasger St. 2nd Floor, Tel Aviv, Israel
Tel. +972.3.6763533 ; Mobile: +972-54-2338993
Email: officecpa@robus.co.il
www.robuscpa.co.il

שיווק ,מיתוג ופיתוח עסקי למשרדי רואי חשבון

OUR SERVICES

ייעוץ ופיתוח עסקי

התווית תכנית שיווקית
שיקוף יתרונותיו של המשרד ,בידולו ,ייחודו ,מומחיותו ,מטרותיו וקהל היעד שלו
ביחס לתמונת התחרות וביחס לנעשה בשוק המקומי והבינלאומי .במסגרת זו,
גיבוש תכנית שיווקית וקביעת מסגרת תקציבית וליווי ביישומה בפועל.

הקמה ו/או ניהול אתר אינטרנט משרדי
הקמה ותפעול של אתר האינטרנט המשרדי המשמש כתעודת זהות דיגיטלית
וכנקודת מוצא לביסוס המותג המשרדי .הקמה ותפעול של אתר האינטרנט המשרדי
המשמש כתעודת זהות דיגיטלית וכנקודת מוצא לביסוס המותג המשרדי .במהלך
עשור פעילותו המשרד היה שותף בעיצוב ,הקמה ותחזוקה של עשרות אתרי
אינטרנט של משרדים מהמובילים בישראל.

הפקת תוכן מקצועי וקידומו
יצירת תוכן מקצועי שיווקי המתאר בצורה ייחודית את פעילות המשרד על תחומי
עיסוקו השונים .תוכן אשר מספק ערך ללקוח ומסייע בקידום אורגני של פעילות
המשרד במנועי החיפוש האינטרנטיים .הקמה ותפעול של דפים עסקיים ברשתות
החברתיות ,ניוזלטר ומאמרים מקצועיים במטרה לחשוף את יכולותיו ופעילותו של
המשרד בצורה ומקצועית כלפי קהל יעד רלוונטי.

פעילות בינלאומית
איתור משרדי עו"ד ורו"ח זרים לצורכי שיתוף פעולה ,ליווי וסיוע בהתקשרות עם
משרדי רו"ח ועו"ד זרים ,ארגון “ – ”Road Showרצף פגישות עם משרדים ושותפים
מחו״ל המתאימים למטרות המשרד.

מדריכי דירוג
סיוע בהגשה איכותית של משרדים ישראלים למדריכי דירוג ישראליים ועולמיים תוך
מזעור המשאבים והזמן הנדרשים .משרדנו עוסק זה למעלה מעשור בהגשות משרדים
מקצועיים למדריכי דירוג ישראליים ובינלאומיים שונים.

מיזוגים ורכישת  /מכירת פעילות
ליווי תהליכי מיזוג לאורך כל שלביהם ,משלבי התכנון הראשוניים ועד להשלמתו
הסופית של המיזוג ,כולל בניית תכנית פעולה מפורטת ,אופן ביצוע המיזוג ותוצאותיו
המצופות.

ליווי בתהליכי ייעוץ ארגוני
משרדנו מלווה משרדי עו"ד ורו"ח בתהליכי רוחב לפני קבלת החלטות חוצות ארגון.
סיוע וניתוח של הארגון בפריזמות וברבדים השונים תוך מתן המלצות אופרטיביות
לביצוע לצרכי ייעול ,שיפור וקידום המשרד בהיבטים השונים.
פתרונות טכנולוגיים ( ) Tech & Accounting

שילוב טכנולוגיות חדישות במשרד לטובת שימושים חשבונאיים ויעילות העבודה
היומיומית .המחלקה יוזמת ומארחת  Meet-upsבתחום ה ,Accounting Tech -מסייעת
ומייעצת ליזמים ולחברות ישראליות הפועלות בתחום באפיון המוצר ,אסטרטגיות
החדירה לשוק ,שיתופי פעולה וכיו״ב.

 Robusהינו משרד ייעוץ ראשון וייחודי בנוף הישראלי .למשרד ניסיון של
למעלה מעשור בייעוץ לחברות ולמשרדים עם התמחות מיוחדת בנישה של
ייעוץ אסטרטגי ,שיווק ומיתוג למשרדי עו"ד ורו"ח.
בשנים האחרונות עובר ענף ראיית החשבון בישראל טלטלות מבניות
ועסקיות משמעותיות ,מתוכן צמח צורך הולך וגובר של משרדי רואי חשבון
לליווי בתהליכי שיווק ופיתוח עסקי המותאמים לעידן הנוכחי (הן האנלוגי
והן הדיגיטלי) על מנת לייצר ערך מוסף ללקוחותיהם.

הצוות שלנו
עו"ד זהר פישר ,מייסד משרד Robus

זהר הינו אחד מהיועצים האסטרטגים המובילים
והוותיקים בשוק עריכת הדין וראיית החשבון בישראל.
במהלך השנים צבר זהר ניסיון מקצועי וידע חסר תקדים
בליווי צמוד ואישי של עשרות רבות של משרדי עורכי
דין ורואי-חשבון ,בישראל ומחוצה לה ,בקשת רחבה של
תהליכים ארגוניים ,תהליכי מיתוג ,שיווק ,אינטרנט ומדיה
ופיתוח עסקי.

OUR TEAM

השירותים שלנו
ביסוס והרחבת פעילות המשרד באמצעות שיתופי פעולה עם משרדי רו"ח ועו"ד,
חדירה לתחומי פעילות חדשים .במסגרת השירותים נכללים בין היתר ,יצירת
שיתופי פעולה חוצי גבולות עם גופים מסחריים ובינלאומיים , ,עריכת כנסים
וימי עיון בהשתתפות המשרד ונציגיו ,השמת וחניכת מנהלי שיווק ופיתוח עסקי
במשרדי רו"ח ועוד.

עלינו

