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Firma Hakkında
 
About Company

Denizli Proje Danışmanlık Kobi’lerin,STK’ların,yerel
yönetimlerin; -Çevre yönetim muhasebesi ar-ge
çalışmaları, -Yerli Tür Hammaddeler Kullanarak
verimli,vitaminli,katma değerli ve bağışıklık sistemini
kuvvetlendiren Yeni nesil hayvan yemi üretimi ar-ge
çalışmaları -Gıda-Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı,Kalkınma Bakanlığı,Kültür ve Turizm
Bakanlığı,Biim-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,Çevre ve
Orman Bakanlığı gibi tüm kamu kurumlarındaki yatırım
Teşvik Belgelerinin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde
çıkarılması, -Mali ve finansal danışmanlık hizmeti, -Yurt
dışı birim destekleri ve ihracat uygulamaları, -Kobi’lere
şirket anayasası hazırlanması, -Kurumsal ve yönetim
danışmanlığı, -Avrupa Birliği,Horizon 2020,
TKDK,KOSGEB,TKDK,Kalkınma Ajansları,Diğer ulusal ve
uluslar arası kuruluşların sağladığı fonlara ulaşılması
noktasında araştırma,danışmanlık,projelendirme, -Proje
fikrinin; Analizi,fikrin geliştirilmesi,finansal analiz,hibe
programlarının öngördüğü şekilde projenin
hazırlanması,kurum ile müzakerelerin
yürütülmesi,uygulamaya geçilmesi,izleme ve
değerlendirme, Denizli Proje Danışmanlık hizmetleri
arasındadır. Güven esasına dayalı işbirliği yapan Denizli
Proje Danışmanlığın;Eldeki kaynakların en verimli şekilde
kullanılarak minimum maliyetle maksimum etkiyi
yaratacak,Kaliteli projeleri yönetmek prensibidir. Kobi ve
STK’ların gelişmesine dolayısı ile ülke kalkınmasına ve
Türk sanayisinde katma değerli üretim sağlanmasına
pozitif katkı vermek,Ülkedeki kobilerin dönüşümüne
öncülük etmek, vizyonu ile hareket etmektedir. Denizli
Proje Danışmanlık verdiği hizmetleri proje ruhu,takım
işbirliği,kısa vadeden ziyade uzun soluklu işbirlikleri ile
gerçekleştirmektedir.

Denizli Project Consultancy SMEs, NGOs, local
governments; -Environmental management accounting
R&D studies, - New generation animal feed production
R&D studies that are efficient, vitamin-added, value-
added and strengthen the immune system by using
local type raw materials - Issuing investment incentive
certificates in all public institutions such as the Ministry of
Food, Agriculture and Livestock, the Ministry of
Development, the Ministry of Culture and Tourism, the
Ministry of Science-Industry and Technology, the Ministry
of Environment and Forestry, in accordance with the
current legislation, -Financial and financial consultancy
service, -Overseas unit support and export applications,
-Preparing company constitution for SMEs, -Corporate
and management consultancy, -Research, consultancy,
project design at the point of reaching the funds
provided by the European Union, Horizon 2020, ARDSI,
KOSGEB, ARDSI, Development Agencies, other national
and international organizations, -Project idea; Denizli
Project Consultancy services include analysis, idea
development, financial analysis, preparation of the
project as stipulated by the grant programs, conducting
negotiations with the institution, implementation,
monitoring and evaluation. The principle of Denizli Proje
Danışmanlık, which cooperates on the basis of trust, is to
manage quality projects that will create maximum
effect with minimum cost by using the available
resources in the most efficient way. It acts with the vision
of contributing positively to the development of SMEs
and NGOs, thus contributing to the development of the
country and providing value-added production in the
Turkish industry, to lead the transformation of SMEs in the
country. Denizli Proje Danışmanlık carries out its services
with the spirit of project, team cooperation, long-term
collaborations rather than short-term ones.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

Çevre Yönetim Muhasebesi ar-ge projesi,Yerli tür
hammaddeler kullanarak verimli,vitaminli katma değerli
ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren yeni nesil hayvan
yemi üretimi arge projesi. 
-Çevre Yönetim Muhasebesi projesi
bitmiştir.Günümüzde işletmelerin çevre ile ilgili unsurları
firma karı ile ilişkilendiren,finansal performanslarının
yanında çevresel performanslarını da artıran yönetim
araçları kullanmaları bir gereklilik haline gelmiştir. -Yerli
tür hammaddeler kullanarak verimli,vitaminli katma
değerli ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren yeni nesil
hayvan yemi üretimi arge projesi ile ürün/ürünler
yeniliği planlanmaktadır. Piyasada ağırlıklı olarak
endüstriyel hayvan yemlerine karşın,firmamızın
geliştirmeyi planladığı 4 farklı ürün araştırmalar sonucu
etken maddelerin içeriklerine göre,farkındalıklar
yaratılacaktır.

Environmental Management Accounting R&D project, a
new generation animal feed production R&D project that
uses domestic type raw materials, is efficient, has added
value with vitamins and strengthens the immune
system. 
-Environmental Management Accounting project has
been completed. Today, it has become a necessity for
businesses to use management tools that associate
environmental factors with company profit and increase
their environmental performance as well as their
financial performance. -Product/product innovation is
planned with the new generation animal feed
production R&D project, which is efficient, vitamin-
added, value-added and strengthens the immune
system by using domestic raw materials. Despite the
industrial animal feeds in the market, awareness will be
created according to the contents of active substances
as a result of research on 4 different products that our
company plans to develop.
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Firma Ürünleri
 
Company Products

Çevre yönetim muhasebesi,Yerli Tür Hammaddeler
Kullanarak verimli,vitaminli,katma değerli ve bağışıklık
sistemini kuvvetlendiren Yeni nesil hayvan yemi 
1.proje Malzeme akış maliyet muhasebesi,malzeme
kullanımı ve üretim kayıplarını azaltarak malzeme ve
enerjinin verimli kullanımını artırmayı,çevreye olumsuz
etkileri ve maliyetlerini azaltmayı amaçlamaktadır.
2.proje Yeni nesil hayvan yemi; -çörek otu posasının
kullanıldığı hayvan yemi, -kabak çekirdeği posasının
kullanıldığı hayvan yemi, -üzüm posasının kullanıldığı
hayvan yemi, -3 Ürünün kokteyl olarak kullanıldığı
hayvan yemi.

Environmental management accounting, New
generation animal feed that is efficient, vitamin-added,
value-added and strengthens the immune system by
using Local Type Raw Materials 
1.project Material flow cost accounting aims to increase
the efficient use of materials and energy by reducing
material usage and production losses, and to reduce the
negative effects and costs on the environment. 2.project
New generation animal feed; - animal feed using black
seed pulp, - animal feed using pumpkin seed pulp, -
animal feed using grape pulp, -3 Animal feed in which
the product is used as a cocktail.
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