az ANCRO

bemutatkozik

Manapság a talpon maradáshoz biztos tudás szükséges, de egy vállalat növekedni csak professzionális hozzáállással és szemléletmóddal képes. Társaságunk, az Ancro Könyvelô és Gazdasági Tanácsadó Kft. erre a szemléletmódra esküdött fel, és ezt a szemléletmódot kívánja átadni partnereinek is átfogó pénzügyi szolgáltatásain
keresztül. Mi tudjuk, hogy nem elég fô tevékenységünkben a legjobbnak lenni, a vállalat életének minden területén
maximálisan kell teljesítenünk ahhoz, hogy ki tudjunk tûnni a tömegbôl, megelôzve versenytársainkat.
Optimális teljesítményt elérni csak közös munka révén lehet, ezért ügyfeleinket partnernek tekintjük. Személyre szabott szolgáltatást kínálunk, és folyamatos
együttmûködés során figyelemmel kísérjük vállalkozásukat, feltárjuk a cégekben
rejlô lehetôségeket és felhívjuk figyelmüket a veszélyekre.
Partnerei vagyunk cége adminisztratív területének minden teendôjében, különösen
a kontrolling területen - az egyszeres könyveléstôl az összetett „back office” szolgáltatásig - hogy Önnek csak cége fô tevékenységével kelljen foglalkoznia. Tekintsen
az Ancróra úgy, mint az Ön vállalata saját pénzügyi részlegére, amivel pénzt, idôt
és energiát takarít meg.
Szakembergárdánk a legértékesebb erôforrásunk, a köztük levô gyors és pontos
információáramlás, a hosszú évek alatt felhalmozott értékes gyakorlati tudás, és
cégünk szigorú belsô minôségbiztosítási elôírásai garantálják a magas színvonalat. Ennek fenntartása érdekében dolgozóink képzésére, személyes jólétükre
nagy gondot fordítunk. Informatikai hátterünk egyedi igények kielégítésére is
alkalmas, így minden eszközzel rendelkezünk ahhoz, hogy magas színvonalon
ki tudjuk szolgálni az Ön és vállalata igényeit a hosszú távú együttmûködés
szellemében. Ez egyúttal célunk is, minél hosszabb távon együttmûködni ügyfeleinkkel, mivel a vállalatok adminisztratív-pénzügyi adatainak kezelése csak
megbízható partner által lehetséges.
Az Ancro képes precízen vezetni könyveit, kézben tartani költségeit, pontosan számfejteni munkatársai bérét,
figyelemmel kísérni adóügyeit, és további kiegészítô szolgáltatásokat is nyújtani ügyfeleinek. Büszkék vagyunk
elért eredményeinkre, és hiszünk benne, hogy munkánk megalapozza az Ön és cége növekedését is, ahogy más
ügyfeleink esetében ez bebizonyosodott.
Esetleges további kérdéseire honlapunkon találhat választ: http://www.ancro.hu/. De ha ez sem elégítené ki kíváncsiságát, keressen bennünket bizalommal.
Ha felkeltettük érdeklôdését, kérjük, adjon lehetôséget cégünk és szolgáltatásaink személyes bemutatására is.
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