Naše služby
Virtuálna kancelária
Virtuálna kancelária predstavuje moderný trend efektívnych kancelárskych služieb najmä pre
začínajúcich, malých či zahraničných podnikateľov. Virtuálna kancelária funguje ako reálne
business centrum v reprezentatívnej kancelárskej budove a jej podstatou je umiestnenie sídla
klienta na atraktívnej adrese, ktorú prevádzkuje profesionálna firma a to za rozumné náklady.
Súhlas so zriadením sídla
Súhlas so zriadením sídla je potrebný pri zakladaní spoločnosti, pri ktorom firma musí mať
registračné sídlo. Registračné sídlo sa zapisuje do Obchodného registra Slovenskej republiky
(ORSR).
E-mail a SMS notifikácia
Prostredníctvom E-mail notifikácie a SMS správy budete vždy, všade a včas informovaný o Vašej
prijatej pošte. Potom si následne viete svoju poštu pozrieť v online evidencii prijatej pošty, kde
nájdete aj bližšie informácie o zásielke.
Preposielanie prijatých zásielok
Preposielanie prijatých zásielok na Vami uvedenú korešpondenčnú adresu je našou doplnkovou
službou, ktorú poskytujeme našim klientom. Vieme ju preposielať raz mesačne prípadne aj
častejšie. Ponúkame aj dvojtýždenné alebo týždenné preposielanie.
Miesto podnikania pre živnostníkov
Ponúkame súhlas so zriadením sídla/miesta podnikania aj pre živnostníkov a označenie miesta
podnikania na zákonné splnenie povinností.

Skenovanie obsahu na požiadanie
Našim klientom skenujeme obsah prijatej pošty na požiadanie, ktorý si vedia následne pozrieť
v online evidencii prijatej pošty.
Online evidencia prijatej pošty
Na našej web stránke nájdete online evidenciu prijatej pošty, pomocou ktorej budete mať
prehľad o Vašej doručenej pošte. Jedná sa o unikátnu web aplikáciu, pomocou ktorej si budete
môcť odkiaľkoľvek na svete cez internetový prehliadač pozrieť, aká pošta Vám prišla.
Označená poštová schránka
Vaše sídlo spoločnosti označíme na poštovej schránke obchodným názvom spoločnosti. Poštový
doručovateľ tak bez problémov nájde Vašu spoločnosť.
Odfotenie každej prijatej zásielky
Vďaka tejto jedinečnej službe budete vždy presne vedieť, aká zásielka Vám prišla. Každú
prijatú zásielku fotíme a fotku vidíte v on-line systéme.
Z názvu odosielateľa nemusí byť vždy jasné, aká zásielka Vám prišla, preto Vám určite pomôže,
keď budete zásielku rovno aj vidieť.
Prenájom zasadacej miestnosti
Našim klientom ponúkame prenájom zasadacích miestností za výborné ceny priamo v budove
našej firmy na Černyševského 10 v Petržalke. Prenájom zasadacej miestnosti zahŕňa:
• Reprezentatívna administratívna budova s technickou výbavou
• Vhodné na kurzy, školenia, konferencie, poradenstvo
• Kapacita veľkej zasadacej miestnosti do 20 ľudí
• Reklama spoločnosti pri vstupe
• Občerstvenie, káva, čaj, minerálka
• Možnosť objednania cateringu
• Služby recepcie
• Pohodlné parkovanie
• Wifi pripojenie
• Pohodlná rezervácia cez náš online systém

