Ukraina - Polsko-Ukraińskie Biuro Współpracy Gospodarczej

Dlaczego my

- Jakość
Świadczymy usługi wysokiej jakości. Nam zależy aby nasi klienci byli zadowoleni i polecali nas innym.
- Państwo pracują z naszą firmą bezpośrednio
Państwo nie muszą zatrudniać na etat osobę z wątpliwą znajomością języka ukraińskiego lub rosyjskiego.
Takim sposobem osiągamy obopólne korzyści. Nasz klient do nas zawsze może przyjechać, zadzwonić,
udzielimy konsultacji przez telefon, doradzimy.
- Indywidualne podejście do każdego klienta
Indywidualne podejście daje możliwość doboru optymalnego wariantu współpracy w każdym oddzielnym
przypadku. Jesteśmy gotowi do indywidualizacji form współpracy zgodnie z oczekiwaniami klienta,
prawnymi uwarunkowaniami działalności gospodarczej na Ukrainie, możliwościami organizacyjnymi.
- Szeroki zakres usług
Proponujemy naszym klientom szeroki zakres usług dla rozwoju biznesu. Tak na przykład rejestrując
spółkę na terytorium Ukrainy, kompleksowo rozwiązujemy kwestie, związane z rozpoczęciem działalności
gospodarczej nie powiększając kosztów klienta i poważnie zaoszczędzając jego czas.
Dla inwestorów bardzo ważnym jest zbadanie rynku zarówno w aspekcie regionalnym, tak i
ogólnoświatowym. W ten sposób analiza rynku pozwala kompleksowo ocenić perspektywy
przedsiębiorstwa, prognozować objętości sprzedaży, uzasadnione wydatki. Przeprowadzimy analizę
rynku, dobierzemy działkę pod inwestycję, zrealizujemy projekt inwestycyjny.
Zlecając nam organizację wyjazdu lub uczestnictwa w targach Państwo nie martwią się już o nic:
zbadamy targi pod względem atrakcyjności (średni koszt uczestnictwa w targach na Ukrainie, wynosi
około 10-12 tyś. złotych, trzeba zastanowić się nad skutecznością targów), organizujemy formalności
związane z wystawą, rezerwujemy bilety, przygotowujemy logistykę wyjazdu, rezerwujemy hotel,
tłumaczymy materiały reklamowe, drukujemy itd.
Przygotowując bazy danych ukraińskich przedsiębiorstw zbieramy materiały o najbardziej aktywnych
uczestnikach rynku w każdej konkretnej branży.
Tłumacząc materiały, jak reklamowe, tak i dokumentację biznesową, używamy &bdquo;żywego&rdquo;
języka oraz słownictwa, które naprawdę istnieje w języku ukraińskim i rosyjskim. Tłumaczymy strony
internetowe i przeprowadzamy poprawną konwersję cyryliczną (tzn. że w krajach i na serwerach
cyrylicznych, polska strona będzie czytelna, nie będzie tzw. &bdquo;krzaczków&rdquo;).

- Komfort
Dla nas bardzo ważnym aspektem jest Państwa komfort, oszczędność czasu, który można wykorzystać
dla podstawowego rodzaju działalności Państwa przedsiębiorstwa. Żeby poczuć, że wejście na
zagraniczny rynek nie jest przeszkodą, lecz kolejnym krokiem do osiągnięcia celu.
- Konfidencjonalność
Gwarantujemy naszym klientom pełną konfidencjonalność.
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