TAG EN REVISOR DER
BEGEJSTRER SIG OM DIG
Alt for ofte oplever virksomhe-

Det indebærer blandt andet,

dere i branchen og de nyeste

der at deres rådgivere er uen-

at vi vil tale med dig i løbet af

tekniske værktøjer til at bakke

gagerede, eller ikke kender nok

året, og løbende fodrer dig

op om at vi VIL være de bed-

til virksomheden og den situati-

med gunstige skatteregler og

ste revisorer man kan få, samti-

on den står i.

alle de andre konstante æn-

dig med at det skal være til en

dringer i lovgivningen som kan

konkurrencedygtig pris.

Vi sætter os altid meget grun-

komme dig personligt og din

digt ind i vores kunders forretning, ideer, kunder, leverandørforhold, personale, procedurer

virksomhed til gode.

For vil de fleste dygtige virksom-

Og vi har de mest engagerede

tionsbunden revisor ud med en

og topmotiverede medarbej-

og særligt hvilken situation virk-

heder ikke gerne skifte en tradifull service rådgiver?

somheden befinder sig i lige nu.
For ellers kan man umuligt leve
op til virksomhedens forventninger om en kvalitetsleverance
der altid kommer til tiden, og
som overholder det forventede
indhold.
Du skal ikke engang betale for
det, vi investerer i at kende dig
og dine behov - for at kunne
servicere dig bedst muligt.
Man kan også sige at vi engagerer os, og tager det personligt. For dét er hvad vi selv forventer at vores rådgivere.
Kontakt Bjarne Aalbæk på 70 10 70 16 eller ba@actisrevisorer.dk og book et uforpligtende møde og
oplev selv vores engagement og entusiasme for din virksomhed og din families økonomiske forhold.

Et indledende møde, hvor vi møder hinanden, er naturligvis uden beregning. For vi investerer gerne i
en godt forhold.
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