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Wirtualne biura w Częstochowie
http://www.wirtualne-biura.eu

Wirtualne biura w Częstochowie tworzą ludzie związani od kilkunastu lat z sektorem finansowym. Pozwoliło
to nam zebrać w tym czasie zdobyć bogate doświadczenie i zapewnić pełen profesjonalizm wykonywanych
usług. Profesjonalne wirtualne biuro oraz sekretariat to usługi, które oferujemy podmiotom rozpoczynającym
swoją działalność i firmom, które myślą o ograniczeniu kosztów za wynajem powierzchni biurowych oraz
zatrudnieniu osoby, która będzie zarządzać biurem. Z naszych usług korzystają stowarzyszenia, fundacje oraz
firmy prowadzące działalność gospodarczą. Chętnie wybierają naszą firmę do współpracy międzynarodowe
firmy rozwijające działalność gospodarczą na rynku polskim. Oferujemy dodatkowe usługi z zakresu
zarządzania, finansów, prawa, doradztwa personalnego czy spraw organizacyjnych, które w znaczny sposób
usprawnią działanie Twojej firmy. Polecamy spotkania biznesowe na naszej sali konferencyjnej. Posiadamy
również wiedze i wieloletnie doświadczenie w organizacji zgromadzeń wspólników. Stawiamy na
profesjonalną jakość usług. Nasza oferta skonstruowana jest w taki sposób, aby zapewnić Państwu wygodę i
łatwość zarówno przy rejestracji firmy jak i prowadzeniu biura na wysokim poziomie. Dążymy do tego, aby
nasi Klienci mogli skoncentrować się na własnym biznesie i dlatego oferujemy kompleksową obsługę
administracyjną. W naszym biurze proponujemy trzy pakiety promocyjne: podstawowy, rozszerzony oraz
specjalny w których dostosowujemy cenę do Twoich oczekiwań.
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