Potrzebujesz siedzibê w Republice Czeskiej?
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Siedziba i Wyposa¿enie
Oferta us³ug dla wszystkich, którzy s± zainteresowani
otwarciem siedziby firmy w Czechach z du¿ym
obni¿eniem ryzyk finansowych oraz us³ugami
kompleksowymi.
My¶lisz o wej¶ciu na rynek czeski?
Pracujesz na rynku czekim, ale dotychczas tam nie
masz odpowiedniego zaplecza?
Pomy¶lnie tam dzia³asz, ale nie potrzebujesz
obszernego zaplecza biurowego?
Racjonalnym, a przede wszystkim efektywnym
sposobem jest wykorzystanie produktów Office CZ. W
ramach produktów Office CZ s± dla polskich
podmiotów oferowane idealne i ekonomiczne warunki
dla rozpoczêcia i rozwijania dzia³alno¶ci na rynku
czeskim. Produkt oferuje nie tylko zaplecze
pomieszczeniowe z technik± biurow± i
komunikacyjn±, ale a to najwa¿niejsze potencja³
ludzki, który jest do Twojej dyspozycji. Praktycznie
chodzi o wspóln± siedzibê wielu polskich podmiotów
gospodarczych, którego koszty eksploatacyjne s±
uiszczane razem. Do ka¿dego dyspozycji jest
ca³kowity serwis przedsiêbiorczy oraz doradztwo
fachowe.
Podane us³ugi udzielaj± dwujêzyczni fachowcy,
ewentualnie jest do dyspozycji servis jêzykowy.
Co jest najwa¿niejsz± korzy¶ci±?
Najwa¿niejsz± korzy¶ci± jest fakt, i¿ podmiot
gospodarczy wchodz±cy na rynek czeski ma do
dyspozycji wszystko pod jednym dachem do tego,
¿eby otworzy³ swoj± dzia³alno¶æ bez wiêkszych
problemów oraz zgodnie z legislatyw±. Chodzi o
rozpoczêcie dzia³alno¶ci ze znacz±cym obni¿eniem
ryzyk. Nie mniej istotny jest fakt, ¿e wykorzystaniem
produktu istotnie obni¿ysz swoje koszty dzia³alno¶ci
w Czechach.
Korzy¶ci± jest lokalizacja w logistycznym wêz³u w
Ostrawie, w pobli¿u przej¶æ granicznych Cieszyn i
Cha³upki.
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Jakie s± mo¿liwo¶ci ?
Adres siedziby wynajem adresu handlowego w celu
registracji firmy i zapewnienia dorêczania poczty.
Odbiór poczty sobie klient zapewnia sam w skrytce
pocztowej dla niego przeznaczonej.
Kancelaria wirtualna zawiera to samo co adres
siedziby plus odbiów poczty na podstawie
pe³nomocnictwa, odbiór i zapisanie rozmów
telefonicznych, zapewnienie sali posiedzeñ itp.
Ca³kowicie wyposa¿ona kancelaria - chodzi o
wynajem ca³kowicie wyposa¿onej kancelarii z
dostêpem do wyposa¿enia technicznego.
Wybór w³a¶ciwej formy jest uzale¿niony na
potrzebach i wymaganiach klienta.
W razie zainteresowania o przes³anie oferty, proszê
o uzupe³nienie kwestionariusza.
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