PARTNER I SUKSESIT TUAJ

LHYRA është një kompani familjare e themeluar në vitin 2003, me një
përvojë të thellë biznesi dhe një rrjet të gjerë marrëdhëniesh në fushën
financiare dhe shkencore.
Që nga themelimi i saj, kompania ka qënë në rritje të vazhdueshme,
dhe sot ofron një gamë të gjerë shërbimesh konsulence në sektorë të
ndryshëm, gjë e cila e veçon dhe e lejon të bëj ndryshim në krahasim
me konkurrencën.
LHYRA është e specializuar në dhënien e ndihmës ndaj klientëve të
saj, që të identifikojnë dhe të gjejnë zgjidhje për çështje kritike duke
zbuluar dhe shfrytëzuar mundësitë të cilat cojnë në sukses të
përbashkët.
Një veçori e LHYRA është të veprojë në mënyrë pjesëmarrëse ndaj
klientëve të saj, qofshin ata individë apo institucione private, për të
përmirësuar aspektet operative dhe optimizimin e modelit të biznesit
me qëllim zhvillimin ekonomik, social dhe mjedisor.

LHYRA ka lindur nga ideja e themeluesve të saj për të krijuar një
realitet të tillë që do bejë të mundur ndryshimin, në gjetjen e
zgjidhjeve më të mira në fushën shkencore, financiare dhe
organizative për të maksimizuar mundësitë dhe uljen e rreziqeve.
Kompania është në gjëndje të bëjë gjithçka, si në kohën e ekonomisë
ne rritje, ne kohë krize apo tkurrje ekonomike, kur thjesht është e
nevojshme të ndryshohen metodat e qasjes në treg por biznesi nuk
duhet të ndalet.
Kjo gjë nuk ndodh rastësisht, por është rezultat i kujdesshëm dhe i
vazhdueshëm i trajnimit, procesit të rritjes dhe mbi të gjitha bazohet
në një themel të fortë besimi dhe respekti reciprok me klientët.
Përzierja e aftësive që ofron LHYRA lehtësojnë krijimin e vlerës dhe
inovacionit, edhe në kontekste konkurruese dhe komplekse.

Misioni i LHYRA-s është ta kthej në vlerë, të qënit në shërbim të
rrjetit të të referimit, duke krijuar bazat dhe siguruar mjete për të
cilat të gjithë mund të përfitojnë.
LHYRA promovon mundësitë për krahasim, rritje dhe shkëmbim
të përvojave dhe aftësive për të krijuar modele operacionale
dinamike dhe evoluese, të aftë për drejtuar KLIENTET të bëhen
gjithnjë e më të fortë dhe të strukturuar, duke garantuar rritje
konstante dhe të qëndrueshme.
LHYRA në veprimtarinë e saj konsideron vlera empirike (të
detyrueshme) transparencën, ndershmërinë, kreativitetin, ruajtjen
e dallimeve midis realiteteve të ndryshme, kërkimin e ideve të
reja dhe ndarjen e suksesit.

Ne e vendosim Kompaninë dhe Njeriun në qendër të veprimarise
sonë duke i kushtuar vëmendje të vazhdueshme inovacionit dhe
përmirësimit të proceseve të biznesit dhe të modeleve operative të
klientëve tanë. Ne nuk e shohim ndryshimin thjeshtë si një ushtrim,
por me qëndrueshmëri dhe zgjidhje, përpiqemi të parashikojmë çdo
prirje të re të tregut dhe kërkesës për të korrur avantazhe të
mundshme konkurruese.
Sektorët ku kemi zhvilluar një përvojë të thellë gjatë këtyre viteve
janë:
MJEDISI DHE QËNDRUESHMËRIA
ARKITEKTURA E AMBJENTIT (PEISAZHIT)
SHËNDETI DHE MIRËQËNIA
TIK & KOMUNIKIMI
MARKETING TERRITORIAL DHE KULTUROR

LHYRA: ofron mbështetje edhe për klientët me një përqëndrim
LOKAL
Optimizimi i Proceseve të Biznesit

Konsulencë Strategjike
Optimizimi i Burimeve
Zbatimi i Planit të Biznesit
Kërkim për Financim të Lehtësuar
Menaxhimi i Qasjes në Kredi

Raporti Mjedisor dhe Përgjegjësia Sociale

LHYRA: ka një qasje ndaj biznesit me një vizion GLOBAL

Strategji për qasje në tregjet e huaja
Marketing Territorial dhe Kulturor

Arkitektura e Peizazhit në shkallë të vogël dhe të madhe
Studime mbi Fizibilitetin dhe Analiza e tregut
Tërheqja e Investimeve në Itali dhe Afrikë të Jugut
Programe Mbështese që nga Lindja dhe Zhvillimi i StartUp-ve
Kërkimi i Partnerëve Ndërkombëtarë në Marrëdhëniet Furnizues-Blerës
Marketing Territoriale e Culturale
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