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Rabat dla klientów Oferia.pl

Pomoc w organizacji i stała obsługa spółek kapitałowych w innych państwach UE, w szczególności firm z branży budowlano-montażowej i energii odnawialnych. Pomagamy firmom
polskim w ekspansji na rynki UE oraz organizujemy i nadzorujemy udział w przetargach publicznych. Oferta dotyczy kompleksowej organizacji i podjęcia działalności operacyjnej przez
nową spółkę lub odział firmy polskiej z przeprowadzeniem wszystkich czynności przewidzianych prawem miejscowym, z wprowadzeniem do banku włącznie. Swiadczymy usługi na
podstawie stałych umów lub porad oraz czynności naliczanych godzinowo. Państwa, w których głównie świadczymy usługi to: Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Austria, Szwajcaria,
Belgia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Szwecja, Holandia.  

Pomagamy realizować kontrakty w państwach, w których obowiązują ograniczenia świadczenia usług przez firmy polskie. Masz kontrakt lub kontakt, który może zaowocować
kontraktem, przyjdź do nas, my pomożemy Tobie go zrealizować.

Chcesz pdpisać bezpieczną umowę i mieć zapłacone przez kontrahenta, przyjdź do nas, pomożemy to zrealizować. Nie zawieraj umów ustnych i nie podpisuj umów podkładanych przez
kontrahenta zagranicznego bez konsultacji, co w niej jest zapisane.

Towar i uslugi są sprzedane jak są zapłacone, w innym przypadku są podarowane. 

Romuald Jerzy Karp 
Senior Partner & CEO
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