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Jeżeli od biura rachunkowego oczekujesz więcej niż rzetelnego prowadzenia
ksiąg, powinieneś przeczytać ten list.

Szanowny Przedsiębiorco!

W ErgoTax za cenę taką, jak w innych biurach rachunkowych, otrzymasz więcej. Po prostu. 

Już  najniższy  pakiet  usług  obejmuje,  oprócz  kompleksowej  obsługi  księgowej,  także  podstawowe
narzędzia controllingowe. Pozwolą Ci zrozumieć, jak Twoje decyzje wpłyną na rentowność firmy, jej
płynność finansową oraz wysokość płaconych podatków. Innymi słowy, pozwolą Ci mądrzej zarządzać
firmą.

Nie tylko księgowość, która patrzy wstecz. Także rachunkowość, która wspiera
rozwój.
Dla  nas  księgowość,  podatki  oraz  kadry  i  płace  to  wstęp  do  udzielania  firmom  bardziej
kompleksowego i zaawansowanego wsparcia. Dlatego wszystkie pakiety usług skonstruowaliśmy tak,
by Twoja księgowość faktycznie wspierała rozwój Twojej firmy.

 Dostarczamy  informacje  finansowe,  przydatne  przy  zarządzaniu  firmą,  wnioski,  jakie
wyciągnęliśmy z ich analizy i rekomendacje na przyszłość. 

 Oprócz  standardowych  pakietów  usług,  proponujemy  rozwiązania  księgowe,  kadrowe  i
finansowe indywidualnie dobrane do potrzeb.

 Wspieramy  klientów w przygotowaniu  wniosków  o  kredyt,  dotacje  unijne,  ocenie  ryzyka
inwestycji i innych finansowych kwestiach zawsze, kiedy tego potrzebują.

Twoja wygoda to nasz priorytet. 
Mając ją na względzie sami odbieramy od klientów dokumenty księgowe. Umożliwiamy również pełną
obsługę online, w ramach której klient otrzymuje ciągły i nieograniczony dostęp do wszystkich danych
księgowych i kadrowo-płacowych dotyczących jego firmy. 

Jesteśmy kompletnym działem księgowości, finansów i controllingu.
Kiedy  piszę  „my”,  mam  na  myśli  zespół  ErgoTax  –  ludzi,  którzy  wierzą,  że  informacje  zarządcze
zmieniają  losy  firm.  Tworzę  go  ja  –  Bartosz,  główny  księgowy –  i  kilku  moich  bliskich
współpracowników, z wieloletnim doświadczeniem w branży. Są nimi:

 Patrycja – księgowa, 
 Iwona  – specjalista ds. kadr i płac, 
 Asia – ekonometryczka, spec. ds. controllingu, niezastąpiona przy analizach statystycznych i

modelowaniu finansowym,
 Marcin  – informatyk,  który  dba  o  bezpieczeństwo powierzonych  nam danych  i  ich  stałą

dostępność dla klientów.



Razem stanowimy kompletny dział księgowości, kadr i płac, finansów i controllingu, którego wysokie
kompetencje  doceniają  już  liczne  firmy  z  takich  branż  jak  logistyczna,  hotelarska,  restauracyjna,
medyczna, handlowa, informatyczna, ubezpieczeniowa i prawnicza.

Jeszcze nie zdecydowałeś, czy warto z nami pracować?
Nie będziesz mieć żadnych wątpliwości, jeżeli zrozumiesz, że współpraca z ErgoTax oznacza szerszy niż
w innych biurach rachunkowych pakiet usług, który bezpośrednio przekłada się na mądrzejsze decyzje
finansowe i większe zyski. Do tego korzystne ceny, wygoda i wsparcie zawsze, kiedy tego potrzebujesz.
Po prostu bardzo dobra oferta.

Dlatego już teraz zadzwoń na 71 33 75 085 lub wyślij wiadomość na  Bartosz.gebel@ergotax.pl , by
ustalić z nami termin spotkania, w czasie którego poznasz nas bliżej.

Z poważaniem,
Główny Księgowy

Bartosz Gebel
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