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KPDA teraz także w Gliwicach
Czy Twoja firma jest dostatecznie
przygotowana na narastający kryzys
gospodarczy?
Czy masz wystarczające wsparcie
w biurze rachunkowym?
Gdy ryzyko prowadzenia biznesu znacznie wzrasta
(bankructwa, zaległości w zapłatach, agresywne
kontrole skarbowe) potrzebujesz księgowości, która
będzie wspierać Cię przydatnymi analizami, pomoże
w ściąganiu należności, wykrywaniu nierzetelnych
kontrahentów i skutecznie weźmie na siebie ochronę
przed urzędami.

Inspirująca księgowość
Innowacyjne produkty
finansowe

Potrzebujesz dodatkowej motywacji dla
zmiany biura rachunkowego na KPDA?
Rozpoczynając współpracę, KPDA zrobi audyt
księgowości i rozliczeń podatkowych. Jeżeli spółka
ma jakieś problemy w rachunkowości to na pewno
im zaradzimy.
Nie dublujemy twoich kosztów księgowości i nie
pobieramy opłaty przez okres wypowiedzenia
umowy poprzedniemu biuru rachunkowemu.
Odbieramy dokumenty od Klienta we własnym
zakresie. Nie musisz przywozić ich do biura
rachunkowego.
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lokalizacje biur
dla wygody klientów:
w Katowicach i Gliwicach

Mocny duet
Dzięki KPDA będziesz miał idealnie prowadzoną
księgowość i pełne bezpieczeństwo w podatkach.
Strateo to idealna internetowa platforma do analizy
finansowej, zarządzania rozrachunkami i komunikacji
z księgowym. Będziesz zaskoczony ile dowiesz się
o swojej firmie dzięki Strateo.

Skuteczna windykacja
E-kancelaria to firma windykacyjna, która sprawnie
wyegzekwuje Twoje zaległe należności. Dzięki pieczęci
prewencyjnej i ich renomie skutecznie zmusisz dłużnika
do zapłaty.

Raporty wywiadowni gospodarczej
Aby nie wpaść na minę w postaci niezapłaconych
faktur warto sprawdzić kontrahenta zanim rozpocznie
się z nim współpracę. Warto również sprawdzać
obecnych klientów aby móc podjąć kroki z odpowiednim
wyprzedzeniem. Dzięki KPDA i Strateo wygodnie
i szybko uzyskasz potrzebne raporty gospodarcze.

Oferta opracowana przez:
KPDA sp. z o.o.
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
tel. 32 731 51 24, fax 32 731 51 26
biuro@kpda.pl, www.kpda.pl

Odział Gliwice
ul. Chorzowska 44b, 44-100 Gliwice
tel. 32 775 80 43
gliwice@kpda.pl

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
NIP 627-23-04-295
KRS 15085
REGON 276215778
Kapitał zakładowy 50 000 PLN

Aplikacja
Strateo
GRATIS
w prezencie od KPDA
dla klientów z Gliwic,
Zabrza i okolic

20% rabat
na usługi
windykacyjne
w prezencie od KPDA
dla klientów z Gliwic,
Zabrza i okolic

Pakiet
5 raportów
miesięcznie
GRATIS
w prezencie od KPDA
dla klientów z Gliwic,
Zabrzai okolic

