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FOSS Aile Ofisi Veri Tabanı
Veri tabanımız, İsviçre'de bulunan çoklu aile ofislerinin büyük kısmının başlıca özelliklerine
sahiptir. Kapsanan aile ofisleri, gerçekleştirdikleri ya da sağlamadıkları tüm faaliyetler de
dâhil olmak üzere, çeşitli kategorilerde değerlendirilmektedir. FOSS Aile Ofisi Veri Tabanı
bir sıralama tablosu değildir.
Birbirinin aynısı olan iki aile ofisi yoktur
Dünya genelindeki varlıklı ailelerin sayısının artması dolayısıyla, çoklu aile ofisleri hizmetlerine
yönelik talebin yanı sıra, bu hizmetleri sunan şirketlerin sayısı da her geçen yıl artıyor.
İlk bakışta bu şirketler, bu tür hizmet sağlayıcılarla çalışmayan insanlar için birbirlerine benzer
yapıda görünüyorlar. Ancak tüm çoklu aile ofisleri birbirinden farklıdır. Hepsi de ya farklı hizmetler
sunarlar, ya da aynı hizmeti farklı yollarla sunarlar. Çoğu, büyük oranda kurucularının profesyonel
arka planına ilişkin hizmetlere odaklanırlar. Örneğin bazıları bir tröst şirketinden, hukuk
firmasından veya tek aile ofisinden doğmuştur ve büyük bir kısmı da eski özel bankacılık
çalışanları tarafından kurulmuştur.
Hizmet sağlayıcı sayısındaki artışın bir sonucu olarak, bu tür sağlayıcılara aşina olmayan kişilerin
uygun bir aile ofisi bulmaları giderek daha zor hâle gelmektedir.
Veri tabanımızı nasıl oluşturduk?
İsviçreli çoklu aile ofislerinin çok büyük bir kısmı veri tabanımızda mevcuttur. Ekibimiz tarafından
tümüyle şirket içinde oluşturuldu; kendi araştırmalarına dayanan bilgilerin yanı sıra, aile ofisi
haritalama anketinden elde edilen verileri de içeriyor.
Aile ofisi haritalama anketi, tüm İsviçreli çoklu aile ofislerinin başlıca özelliklerini değerlendirme ve
haritalamada kullandığımız araçlardan biri. İsviçre'deki her ofis (şimdi bile) haritalama anketimizi
doldurarak, her yıl büyümeye devam eden veri tabanımıza eklenebilir.
Veri tabanımızda ne tür bilgiler var?
Adresler ve iletişim bilgileri gibi standart bilgilerin yanı sıra, veri tabanımız, her bir aile ofisinin
mülkiyetini gözetmek suretiyle, sağladığı tüm hizmetler, uzmanlık alanları, personeli, kapsadığı
diller, fiyatlandırma yapısı, kuruluş geçmişi gibi detaylı bilgiler içermektedir.
Veri tabanımız bir sıralama tablosu değildir. 'Herkese uyan tek beden' modeline inanmıyoruz. İyi
aile ofisleri ve daha iyileri vardır, ancak 'en iyi' aile ofisi diye bir şey yoktur. Özel durumunuza en
iyi şekilde uyan ve özel ihtiyaçlarınıza en iyi hizmeti sunabilen aile ofisleri vardır. FOSS istediğiniz
ofisi bulma konusunda size yardım etmek için buradadır.

FOSS aile ofisi veri tabanı, Union BancairePrivée, UBP SA (UBP)'nin varlık yönetimi bölümü
tarafından oluşturulan şirket içi bir araçtır ve dünya çapındaki varlıklı aileleri bir (İsviçreli) çoklu
aile ofisi seçkisi ile destekleme amacı güder. Satılık değildir ve herhangi (ticari) bir şekilde
kullanıma açık değildir.Ne FOSS ne de UBP müşterilerine şirket içi aile ofisi hizmeti sunarlar. Bu
sayede size ön yargısız ve tarafsız yönlendirmelerde bulunabiliriz.
Bir çoklu aile ofisini temsil ediyorsanız ve verilerinizin veri tabanımıza dâhil edilmesini istiyor veya
UBP'yi koruyucu banka olarak kullanmayı düşünüyorsanız, bize şu adresten ulaşabilirsiniz
database@switzerland-family-office.com. Veri tabanına giriş ücretsizdir.
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