OFERTA WSPÓŁPRACY
Wrocław, listopad 2021 r.

Strona |1

Spis treści
KPI – o nas ...................................................................................................................................2
BIURO RACHUNKOWE I KADRY ..................................................................................................2
KONTROLING I ANALIZY .............................................................................................................2
WYCENA OFERTY .......................................................................................................................4
Kontroling ................................................................................................................................4
NASZE NARZĘDZIA ......................................................................................................................5
KONTAKT ....................................................................................................................................5

KPI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jarocińskiej 70, kod pocztowy 51-011, zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000844368, NIP: 895-221-83-60, REGON: 386217447

Strona |2

KPI – o nas
Wierzymy, że współpraca w oparciu o budowanie zaufania i wzajemnej pozytywnej
motywacji może przyczynić się do obopólnego długoterminowego rozwoju. Dlatego też staramy
się uważnie słuchać potrzeb i oczekiwań naszych Klientów, wspólnie wyznaczać strategiczne cele
i realizować je z pasją i zaangażowaniem.
Widzimy jak wiele małych i średnich firm stara się budować swoją markę i pozycję na
rynku. Dlatego naszą główną misją jest pomoc w możliwie najszybszym i najbezpieczniejszym
sposobie osiągnięcia odpowiedniej i satysfakcjonującej pozycji przez Klienta.
Chcemy i pracujemy dla Was i z Wami.

BIURO RACHUNKOWE I KADRY

KONTROLING I ANALIZY
Wraz z rozwojem technologii oraz rosnących wymagań i wyzwań rynkowych następuje
konieczność stosowania coraz bardziej precyzyjnych narzędzi do analizy sytuacji ekonomicznej
przedsiębiorstwa jak i otoczenia. Konkurencja na rynkach lokalnych czy też globalnych pomiędzy
podmiotami wymusza stosowanie coraz nowszych narzędzi w zakresie zarządzania i uzyskiwania
informacji finansowej i ilościowej. Im szybciej dostaniesz informację i im szybciej podejmiesz
trafną decyzję tym większą uzyskujesz przewagę nad potencjalną konkurencją.
Naszym zadaniem jest doradztwo i wyposażenie Cię w odpowiednią wiedzę a także
narzędzia dzięki, którym zarządzanie stanie się wygodniejsze, prostsze i przede wszystkim
przybliży Cię do zaplanowanego celu.
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TO OZNACZA, ŻE:

TO PRAWDOPODOBNIE WŁAŚCIWY
CZAS NA WPROWADZENIE NASZYCH
ROZWIĄZAŃ W TWOJEJ SPÓŁCE
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WYCENA OFERTY
Poniżej zakres i wycena naszych usług:

Kontroling
•

600,00 zł za spersonalizowany, zarządczy, comiesięczny raport wynikowy w narzędziu
Power BI firmy Microsoft

Powyższe ceny są wartościami netto – do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT w
wysokości 23 %.
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NASZE NARZĘDZIA

KONTAKT
www
www.kpi-group.pl

telefon
+48 605 560 094

e-mail
biuro@kpi-group.pl
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