


Küldetés 
Célunk, hogy támogatást nyújtsunk olyan 
külföldi és magyar vállalatok számára, akik 
Magyarországon, főként  a Dél-dunántúli ré-
gióban tervezik letelepedésüket, bővülésüket. 
Feladatunk, hogy gazdaságossági szempont-
ból a legmegfelelőbb lokációt találjuk meg külö-
nös tekintettel a munkaerőpiaci helyzetre, logisz-
tikai adottságokra, pénzügyi és jogi támogatottság 
lehetőségeire. Irodánk biztosítja Önöknek a projekt 
zavartalanságához szükséges információkat, megálla-
podásokat, szolgáltatókat.

Fontosnak tartjuk, hogy a Magyarország és azon belül 
a dél-dunántúli régió nemzetközi szinten is ismert és elis-
mert legyen, annak minden természeti, társadalmi, gazdasági  
előnyeivel, hogy a különböző külföldi vállalatok számára von-
zó befektetési helyszínné tudjon alakulni. Kiemelten fontosnak  
tartjuk, hogy a külföldi befektetéseknek helyi szinten nem csak  
gazdaságélénkítő hatása van, de számos munkalehetőséget is  
biztosít a régióban. 



JOG

Átfogó jogi segítségnyújtás a cégalapítá-
sától kezdődően egészen az apróbb, min-

dennapi jogi feladatokig és képviseletig,  
együttműködésben az Ön cégének felsőve-

zetőivel, illetve a társaság könyvelést végző 
céggel.

• Cégalapítás, cégjogi iratok elkészítése
• Cégvezetés jogi kiszolgálása

• Szerződések elkészítése
• Napi stratégiai tanácsadás

• Konkrét jogi ügyek vitele, esetleges perekben 
   a cég képviselete

• Hatóságok, önkormányzat, kormányablak előtti 
   megjelenés, engedélyek és ellenőrzések esetén

• Szervezeti struktúra felállításában történő közreműködés
• Javaslat beszállítói szerződésekre, garanciák beépítésével

Garantáljuk a cég teljes jogi ügyintézésének lebonyolítását,  
valamint széles kapcsolatrendszerünknek köszönhetően a jó  

hírnév kialakításában való folyamatos részvételt is.



HR
Mára a vállalkozások egyik leg-
fontosabb stratégiai területe az 
emberi erőforrás menedzselése.

Együttműködésünk során magas ha-
tékonysággal nyújtunk egyénre sza-
bott HR szolgáltatást a munkavállalók 
megtalálásától, képzésükön keresztül 
egészen a komplex HR stratégiáig. Ezen 
képességünket több gazdasági területen 
megszerzett átfogó tapasztalatunk alapozza 
meg.

Szolgáltatásaink:
• HR Stratégia 
• On-site HR szakember biztosítása – HR Interim
• Bérstruktúra tervezés, kivitelezés és követés
• Munkaerő-közvetítés, fejvadászat
• Munkaerő-kölcsönzés
• Nagyobb létszámot igénylő toborzás
• Munkavállalói képzések szervezése
 
Tervezhető, kreatív, egyszerű, mégis a jelen kihívásai szempont-
jából hatékony folyamatokkal segítünk a munkáltatóknak a HR 
feladatok eredményes ellátásában. Ezen eszközök, kiegészülve 
megszerzett tudásunkkal és tapasztalatunkkal közösen támogatják 
a partnereink által kitűzött üzleti célok elérését. 



GazdasáGi 
HáttéR

Stratégiai tanácsadástól kezdve az in-
gatlan felkutatásig vagy épp adózási kér-

déseken át, a gazdasági élet számos te-
rületén tudunk segítséget nyújtani. Célunk, 

hogy folyamatosan támogassuk Ügyfeleink 
működését és rugalmasan tudjunk reagálni, az 

abban bekövetezett esetleges változásokra. 

Főbb szakterületeink:
• Fejlesztések pénzügyi és gazdasági 

   megalapozása, üzleti tervezés 
• Marketing stratégia és tervezés 

• Közszféra fejlesztési projektek megalapozása 
• Piaci szereplők és a közszféra szereplők közötti 

   mentorálási, szakmai feladatok ellátása 
• Költségcsökkentés - hatékonyságnövelés 

• Forrásszerzés 
 

Ezen a területen fontos a szakmai tapasztalat és a megbízható-
ság, hogy Ügyfeleinket naprakész, helytálló és valódi tanácsokkal 

tudjuk ellátni.



A projekt beindításánál nagyon 
fontos, hogy milyen stratégiai 
partnerekre teszünk szert. A sike-
res projekt érdekében a több, mint 
200.000 tagot számláló nemzetközi 
networking szervezet előnyeit mozgó-
sítva segítünk a megfelelő beszállítók 
megtalálásában.
Számtalan, a cég indulásával, fejlesztésé-
vel, bővítésével kapcsolatos kihívások meg-
oldásához szükséges megbízható vállalkozá-
sok megtalálása komoly feladatot és főleg időt 
jelent minden vállalat számára.

• Ipari területek kiválasztása
• Projekt előkészítési feladatok
• Épület tervezés
• Csarnoképítés
• Cafetéria program
• Takarítás
• Képzés
• Szervezetfejlesztés
• Helyi sajátosságok ismerete

Felmérjük az Ön igényét, megtaláljuk a megfelelő és megbízható 
vállalkozásokat, alternatívákat biztosítunk ahhoz, hogy Ön a legjob-
bakból tudjon választani.

Beszállítói KöR 
KialaKítása
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