سي إن سي ،شركة رائدة في استشارات االتصال المؤسسي
االستراتيجي
خالل التواصل الفعال والناجع .فعندما تعي المؤسسات واألفراد أهمية التواصل في التأثير على الق اررات والتقييمات،
التواصل حول التغيير وتعزيز مكانتها وسمعتها ،فإنها تحرص على توظيف خبرة سي إن سي في االتصال
المؤسسي.
تأسست شركتنا سي إن سي في العام  2002في ميونيخ ولندن ،وتطورت من خالل جهودنا المستمرة لبناء شبكة
عالمية تتألف من  11مكتب في  8دول .
إن اندماج شركتنا مع شركة كابيتال إم إس إل في يناير  2015قد عزز مكانة مكتبنا الرئيسي في لندن ،وأتاح لنا
الفرصة للتواجد في الشرق األوسط .إن أساس نجاحنا هو فريقنا الذي يتكون من  140موظف ،الذين يحرصون
على الجودة واالبتكار في العمل ،وهم يتمتعون بخبرة عميقة في قطاعات مختلفة منها المالية ،والسياسية ،والقطاع
اإلعالمي ،التي نحرص على توظيفها في وسائل تواصل فعالة ،تعطي أفضل النتائج عبر شبكتنا سواء لفرق اإلدارة
أو مستشاريهم .
إن عملنا يشمل مجموعة واسعة من وسائل االتصال المؤسسي المالي ،أو عالقات الشؤون العامة ،وادارة األزمات،
والتغيير في الهيكلية اإلدارية ،التي ترتكز على فهم عميق في التحول والتطور الذي يشهده اإلعالم الرقمي.
نحن نفخر بسجل إنجازاتنا في العمليات الخاصة بأسواق المال من صفقات اندماج واستحواذ واكتتابات أولية ،كما
نفخر بعالقاتنا الطويلة األمد التي تقوم على تعزيز الثقة من خالل النصح القائم على الخبرة والمعرفة باهتمامات
واحتياجات جميع األطراف المعنية.

منهجا مختلفًا في تقييمنا لألزمات ،ونحرص على تحدي الوضع الراهن من خالل توظيف الفكر الجديد
نحن نتبع
ً
واإلبداعي مع جميع عمالئنا سواء كانوا شركات ناشئة ،أو شركات عالمية رائدة ،ونعمل على توفير أفضل الحلول
للتحديات العالمية سواء كانت اقتصادية ،سياسية ،أو تقليدية أو على وسائل التواصل اإلعالمي ،باإلضافة إلى
التحديات التي تتعلق ببيئات عمل عمالئنا سواء كانت تتعلق باالستراتيجية ،أو إعادة الهيكلة أو االستحواذ أو
التخارج أو الموارد البشرية والتعاقب الوظيفي .فسجلنا الحافل يؤكد قدرتنا على التعامل مع القضايا التي تهم مختلف
األطراف المعنية ،وخبرتنا في القطاعات التي تؤثر على البيئة العملية لعمالئنا هي األساس الذي نبني عليه الخطط
االستشارية األكثر فعالية.
إن ما يميز أسلوبنا في العمل هو خبرتنا الواسعة والعميقة وعالقاتنا المتينة مع عمالئنا وصناع القرار ،مما منحنا
الفرصة للعمل مع مختلف الجهات المعنية إليجاد حلول مستدامة لمختلف تحديات متعددة في القطاع المالي
واإلعالمي والسياسي .
سي إن سي هي إحدى شركات مجموعة إم إس إل ،التي تعد من بين أفضل  5مجموعة شركات عالمية في عالم
االتصال المؤسسي .وقد نجحنا في تعزيز عالقتنا بشركات االتصال المؤسسي في المجموعة والتي تشمل كيكست
آند كومباني في الواليات المتحدة وجي كي إل في دول الشمال.
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