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Ekonom radí: virtuální kancelář může snížit
náklady i rizika
KOMERČNÍ SDĚLENÍ  2. března 2011  7:00

Chcete sídlo firmy na prestižní adrese, ale neplatit kancelář a asistentku? Zvažujete
vzhledem k rizikům přechod z OSVČ na s.r.o. a nechcete mít sídlo společnosti v bytě? Jste
na malém městě a chcete snížit frekvenci kontrol finančního úřadu? Pokud ano, zkuste
virtuální kancelář.

„Podnikat lze dnes téměř kdekoliv, o provoz sídla firmy se postará spolehlivá virtuální kancelář“ | foto: Profi-kancelář
s.r.o.
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Další články z rubriky

Jak bylo již zmíněno, pokud jste na některou z výše uvedených otázek odpověděli
kladně, pak může být i pro vás profesionálním a levným řešením poskytnutí sídla
firmy či komplexní virtuální kancelář od společnosti Profi-kancelář s.r.o.

Drahá klasická kancelář
Pokud si pronajmete místnost pro klasickou kancelář a zaměstnáte asistentku na
běžnou administrativní práci, musíte počítat s náklady v řádech desítek tisíc korun
měsíčně. Naproti tomu virtuální kancelář lze pořídit od 550 Kč měsíčně a přitom
máte k dispozici i zařízenou kancelář za 250 Kč/hod. 

Virtuální kancelář – platíte jen to, co využijete
Co si přesně pod pojmem "virtuální
kancelář" představit? Jedná se
v podstatě o poskytnutí sídla firmy se
zajištěním administrativy dle potřeb
klienta.

Profi-kancelář s.r.o. má na všech
nabízených adresách stálou recepci,
která se postará o neohlášené
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Středa, 7. prosince 2011. Svátek má Ambrož, Benjamin.
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Kam dál?
Zpět na hlavní stranu: Komerční sdělení

aje

návštěvy, příjem obyčejné i doporučené pošty, balíků, e-mailů, faxů, jejich
skenování a přeposlání; můžete si objednat vlastní zákaznickou telefonní linku
s obsluhou na recepci či s přesměrováním; volitelně zde máte k dispozici služby
účetního, daňového poradce či servis k založení nové firmy.  

Pronájem kanceláře a zasedací místnosti
Společnost Profi-kancelář s.r.o. vám nemusí poskytnout pouze virtuální kancelář.
Pokud potřebujete pro jednání s klienty či kolegy vybavenou kancelář nebo
zasedací místnost, není problém si ji krátkodobě na adrese sídla pronajmout.

Profi-kancelář s.r.o. má zařízené kanceláře na všech nabízených adresách. Váš
obchodní partner jistě ocení profesionální úroveň prostor, včetně recepce,
technického zázemí (wi-fi internet, tiskárna, kopírka, projektor) a občerstvení.

Virtuální kancelář v Praze, to je výhodná a klidná adresa pro
vaši firmu
Sídlo firmy v Praze je výhodné z hlediska
prestiže i z důvodu jisté anonymity. Firma je
zde rovněž méně na očích úřadů.

Například finanční kontrola je v některých
částech Prahy pravděpodobná pouze jednou
za 100 let. Profi-kancelář s.r.o. nabízí firemní
sídla v Praze 2 (Karlovo náměstí) a Praze 3
(Husinecká ulice).

Soulad s legislativou
Virtuální kancelář i všechny ostatní služby firmy
Profi-kancelář s.r.o. jsou plně v souladu s platnou
legislativou. Každá společnost je přímo na budově
označena názvem a IČ. V pracovní dny je od 9:00
do 17:00 otevřena recepce, která zajistí kontakt se
zákazníky i státními orgány.

Pro jednání s úřady má podnikatel povinnost zajistit
na adrese sídla firmy odpovídající prostory - pro
tento účel jsou klientům Profi-kanceláře k dispozici zařízené kanceláře zcela
zdarma.

Profi-kancelář
s.r.o.
Karlovo nám. 16, 
Praha 2, 120 00
Husinecká 10, 
Praha 3, 130 00
tel: 800 880 110, 
(+420) 222 745 574 
www.profi-kancelar.cz
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