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Kínos kérdés!
Megoldás: Egy videós telefonbeszélgetés
Az év vége minden vállalkozás számára a szokásosnál több munkát tartogat. A rengeteg
tennivaló ellenére is, most időszerű átgondolnia:

Megfelelő kezekben van a könyvelése?
Szedjünk össze néhány alapvető kérdést:
Időben értesült az adóváltozásokról?
Sikerült kihasználnia az adókedvezményeket?
Rendelkezik könyvelője szakmai felelősségbiztosítással?
Kapott hasznos tanácsokat, tippeket adómegtakarítási lehetőségekről?
Év közben folyamatosan tájékoztatta Önt a könyvelője cége helyzetéről?
A fizetendő adója érte már hidegzuhanyként röviddel a befizetési határidő előtt?
Nyilvánvaló, hogyha a fenti kérdésekre negatív választ tud adni, akkor érdemes váltania.
Cégünk is - különösen az év végén - kellő időt fordít arra, hogy leendő Ügyfeleink elegendő
információhoz jussanak a szolgáltatásainkat illetően. Tudjuk, hogy ilyenkor Ön is
elfoglaltabb, ezért személyes találkozás előtt / helyett, videós telefonbeszélgetés1 keretén
belül is állunk rendelkezésére és, hogy még vonzóbbá tegyük ajánlatunkat illetve
megköszönjük eddigi figyelmét:

Szeretnénk Önt megajándékozni2!
Egy jogi tanácsadással dr. Fromm Tündétől
Egy órás vezetői coachinggal Joó Zsuzsannától
Az OPTITAX Számviteli Kft. adótanácsadásával
Egy kedvezményes üzleti videó készítésével a Multi M Stúdiótól
1

Amennyiben megfelelőbb Önnek - egy előre egyeztetett időpontban - biztosítunk egy videós telefonbeszélgetést Skype-on keresztül. Így az
első benyomást cégünkről, a saját irodájából kényelmesen szerezheti meg.

2
Sikeres könyvelési szerződés kötése esetén a jogi tanácsadást, a vezetői coachingot, az adótanácsadást, a pályázati tanácsadást, a
cégelemzést ingyen veheti igénybe. Az üzleti videó készítése 55.000-Ft+Áfa áron lesz elérhető az eredeti 70.000-Ft+Áfa helyett (más videós
témából 20% kedvezményt kap). Az Üzleti Randi Klubban az egy éves Standard klubtagságot 19.000-F+Áfa/fő áron veheti igénybe (amely
magában foglalja, hogy ingyenesen vehet részt a november 18-ai találkozón) az eredeti 25.000-Ft+Áfa/fő helyett.

Amennyiben személyes találkozónk után (a Skype-on történő megbeszélések nem minősülnek személyes találkozónak) úgy döntene, hogy
mégsem veszi igénybe könyvelésünket, akkor is szeretnénk az Ön értékes idejét megköszönni. Az alábbi szolgáltatásokat egy alkalommal az
eredeti árak feléért illetve jelentős kedvezménnyel veheti igénybe. Jogi tanácsadás: 10.000-Ft+Áfa/óra. Vezetői coaching: 17.500Ft+Áfa/óra. Adótanácsadás: 3.000-Ft+Áfa/óra. Üzleti videó készítése: 65.000-Ft+Áfa/alkalom (más videós témából 7% kedvezményt kap).
Ingyenes, személyes pályázati felmérés. Vállalkozása helyzetére vonatkozó fejlesztési terv elkészítése: 24.000-Ft+Áfa. Üzleti Randi Klub
november 18-ai rendezvényén való próbarészvétel: 7.400-Ft+Áfa/fő (ez nem tartalmazza a Standard klubtagságot).
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Egy órás ingyenes, személyes pályázati felméréssel Várdai Enikőtől
Ingyenes cégelemzéssel és Tomán József által készített vállalkozása helyzetére vonatkozó
kedvezményes díjszabású fejlesztési tervvel
Kedvezményes részvétellel a 2010. november hónapban tartott KÜR (Kapcsolatépítő Üzleti
Randi Klub) által szervezett üzletemberek találkozóján

Amennyiben a cikkel kapcsolatban kérdése merülne fel, az OPTITAX Könyvelőiroda
munkatársai készséggel állnak rendelkezésére az optitax@optitax.hu e-mail címen.

Köszönöm figyelmüket:

Jászberényi Ivett
ügyvezető
OPTITAX Számviteli Kft.
www.optitax.hu
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