Oferta współpracy
dedykowana
Ajentom sieci handlowej ŻABKA

Przygotowana przez

AP INCOME SC
Biuro usług finansowo-księgowych

Al. Solidarności 155 lok. 13

Al. Solidarności 155 lok.13
00-877 Warszawa
NIP: 527-254-15-63
REGON: 140993410

tel./fax: 22 620 04 41/ 22 258 97 70
biuro@apincome.com.pl
www.apincome.com.pl

Kim jesteśmy?
Biuro rachunkowe Ap Income SC to spółka rodzinna, która powstała w maju 2001 roku
w centrum Warszawy, na bazie dziesięcioletniego doświadczenia w pracy w księgowości.
Mieścimy się przy Al. Solidarności 155, vis a vis Urzędu Dzielnicy Warszawa - Wola,
od 15 lat świadczymy usługi księgowe i doradcze.

Naszym celem jest świadczenie usług najwyższej jakości w interesie Klienta,
z poszanowaniem przepisów prawa. Mamy bogate doświadczenie w kontaktach
z urzędami skarbowymi i ZUS w imieniu naszych Klientów.

Współpracujemy z Klientami, którzy cenią sobie kontakt osobisty, fachową i rzetelną
obsługę oraz umiejętność wykorzystywania współczesnych możliwości technicznych.

Stale zmieniające się przepisy podatkowe determinują nas do ciągłego doskonalenia
naszych umiejętności. Nasza kadra to młody i ambitny zespół, który jest do Państwa
dyspozycji w każdej sytuacji. Nasze biuro rachunkowe posiada licencję i ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej. Dajemy naszym Klientom gwarancję 100% satysfakcji.
Nasza misja
Naszą główną zasadą we współpracy z Klientami jest partnerstwo w interesach. Poprzez
nasze działania stajemy się jedną ze składowych komórek przedsiębiorstwa naszego
Klienta. Jego dobro jest dla nas priorytetem. Naszą misją jest wspieranie rodzimych
podmiotów gospodarczych i stabilny rozwój naszej firmy.
Referencje
Posiadamy 5 letnie doświadczenie w obsłudze Sklepów Żabka. Doskonale znamy
specyfikę i charakterystykę prowadzenia ajencji opartej na franczyzie. Znamy też
oczekiwania i potrzeby osób, które prowadzą takie przedsiębiorstwo. Dlatego
pozwalamy sobie przedstawić Państwu niestandardową ofertę, która opiera się
na naszym doświadczeniu oraz Państwa potrzebach.

OFERTA SPECJALNA DEDYKOWANA AJENTOM SKLEPÓW SIECI
HANDLOWEJ ŻABKA
Oferujemy Państwu :
•

kompleksową obsługę księgową,

•

kompleksową obsługę kadrowo-płacową,

•

odbiór i zwrot dokumentów,

•

reprezentowanie przed organami podatkowymi,

•

doradztwo w zakresie działalności i księgowości,

•

rozwiązywanie skomplikowanych problemów podatkowych,

•

informowanie o wynikach najpóźniej na 3 dni przed terminem płacenia podatków,

•

możliwość dosyłania dokumentów drogą elektroniczną,

•

miłą i bezstresową atmosferę współpracy,

•

specjalną stałą cenę za usługę w wysokości 406,50 zł netto/miesiąc, bez względu
na ilość dokumentów i ilość pracowników.

Szanowni Państwo, kluczowym elementem oferty dedykowanej Państwu jest
przystąpienie do niniejszego projektu minimum 10 Ajentów. Zważywszy na fakt,
iż sklepów „Żabka” jest dużo i stale ich przybywa, wspólne osiągnięcie tego celu
nie powinno przysporzyć nam trudności. Dlatego proponujemy Państwu podjęcie tego
wyzwania i wzajemne zachęcanie się do włączenia w ten przynoszący korzyści wszystkim
uczestnikom projekt. Na stronie internetowej apincome.com.pl/oferta-zabka mogą
Państwo sprawdzić aktualną listę Ajentów zainteresowanych naszą ofertą i dopisać swój
podmiot. Oferta jest ważna do momentu pozyskania 30 firm, tak więc nie wszyscy Ajenci
będą mogli z niej skorzystać, ale te podmioty zachęcamy do współpracy
na standardowych warunkach zamieszczonych na stronie apincome.com.pl .

Życząc Państwu owocnej współpracy z naszym biurem, pozostaję do dyspozycji.
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