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Monika Martynkiewicz-Frank (Partner)*
Absolventin der Wirtschaftsuniversität Breslau. Sie spricht fließend 3 Sprachen und zeichnet sich darüber
hinaus durch ihre interkulturellen Managementfähigkeiten aus. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung als
zugelassene Bilanzbuchhalterin ist sie eine geschätzte Ansprechpartnerin unserer Mandanten.
// Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Biegle włada trzema językami, a oprócz tego
posiada predyspozycje interkulturowe z zakresu zarządzania. Ponad 10 lat doświadczenia jako księgowa
z uprawnieniami do sporządzania sprawozdań finansowych sprawia, że jest ona niezastąpionym
partnerem dla naszych klientów.

„Wiemy, co to księgowość”

sprich „Wir kennen uns aus mit

Finanzbuchhaltung”
Was uns auszeichnet?

Co nas wyróżnia?

*„Beauftragen Sie getsix

*„Powierzając getsix , świadczącemu usługi

Qualität • Flexibilität
Preisfairness • Effizienz

Jakość • Elastyczność
Koszty • Efektywność

Unsere engagierten Mitarbeiter im German
Desk gewährleisten Ihnen eine ausgezeichnete
Kommunikation und den Austausch von
Informationen und Daten in deutscher Sprache auf
jeder Stufe der Auftragsabwicklung.

Nasi wyspecjalizowani pracownicy German Desk
zapewnią Państwu doskonałą komunikację oraz
wymianę informacji i danych w języku niemieckim
na każdym etapie realizacji zlecenia.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Twój pakiet korzyści

®
als OutsourcingDienstleister mit Ihrer polnischen
Finanzbuchhaltung. Dies erlaubt es uns, unser
hervorragendes Fachwissen und unsere Erfahrung
einzusetzen, um Sie in allen kaufmännischen
Belangen zu unterstützen. Infolgedessen können
Sie sich ganz auf das Tagesgeschäft Ihres
Unternehmens konzentrieren.“

®

z zakresu outsourcingu swoją księgowość
w Polsce, pozwalają nam Państwo wykorzystać
naszą wiedzę i doświadczenie w trosce o finanse
Państwa firmy. Dzięki naszemu wparciu mogą
się Państwo w pełni skoncentrować na Państwa
codziennej działalności biznesowej.“

Der Zugriff auf jede From von Daten und
Auswertungen, der unter höchsten
Sicherheitsstandards direkt über das Internet
erfolgt, sichert umfassende Transparenz.

Internetowy dostęp do wielu rodzajów
danych i informacji, zabezpieczony
najwyższymi standardami bezpieczeństwa,
gwarantuje całkowitą przejrzystość.

Unsere kundenspezifische monatliche
Berichterstattung bietet Ihnen die Möglichkeit,
Soll-Ist-Abweichungen gezielt zu identifizieren.

Nasze miesięczne, spersonalizowane raporty
umożliwiają identyfikację odchyleń od
założonych planów.

Sie haben keine Softwareinstallationen und
keinen Wartungsaufwand, aber verfügen
trotzdem über ein ERP System der
Enterprise Class.

Bez konieczności instalacji i ponoszenia
kosztów serwisowania, dysponujecie
Państwo systemem ERP klasy korporacyjnej.
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