Warszawa, dnia 6 października 2010 roku
Zespół specjalistów tworzących Biuro Rachunkowe AVALIS powstał
w 1996 roku. Firma posiada bogate doświadczenie pozyskane przy
prowadzeniu
księgowości
firm
zarówno
handlowych,
produkcyjnych jak i usługowych. Specjalizuje się w obsłudze małych
i średnich firm. W chwili obecnej obsługuje blisko 200
przedsiębiorstw. Wysokie kompetencje specjalistów są doceniane
nie tylko przez Klientów firmy, ale również przez środowisko
biznesowe. Prezes Zarządu, Pan Maciej Jan Budzinski wielokrotnie
był zapraszany jako ekspert do udziału w programach stacji telewizji
TVNCNBC Biznes. gdzie wyjaśniał zawiłości związane z zagadnieniami podatkowymi oraz odpowiadał
na pytania widzów.
Rosnące oczekiwania naszych Klientów skłoniły nas do poszukiwania nowoczesnych rozwiązao. W
2009 rozpoczęliśmy obsługę klienta w oparciu o usługę Comarch iOPT!MA24. Dzięki temu, że usługa
jest dostępna przez Internet nie interesuje nas już archiwizacja danych, aktualizacja oprogramowania
i jego konfiguracja – bo zapewniają nam to specjaliści z Comarch. Oszacowane oszczędności w roku
2009 przekroczyły kwotę 4.000,00 zł.
Kolejnym krokiem było rozpoczęcie promocji biura na portalu iKsięgowośd24.pl. Firma AVALIS Sp. z
o.o. była jednym z pierwszych członków Społeczności Biur Rachunkowych. Argument, który
zadecydował o podjęciu tego kroku to przekonanie, że portal będzie intensywnie promowany w
Internecie przez Comarch. Przewidywania te okazały się słuszne. Już w roku 2009 dzięki
iKsięgowośd24 udało się pozyskać 5 nowych Klientów, dla których decydującym argumentem było
korzystanie przez AVALIS z najnowocześniejszych rozwiązao informatycznych. W 2010 otrzymaliśmy
łącznie już 14 zapytań ofertowych od potencjalnych klientów bezpośrednio z iKsięgowośd24.pl.
Obecnie kontynuujemy strategie promocji działalności Firmy jako „Biura Internetowego”.
„Postępująca „informatyzacja” społeczeostwa sprawia, że
ponad 60% firm poszukuje rozwiązao, klientów i dostawców
w sieci Internet. Rozwój Społeczności Biur Rachunkowych,
dokładanie kolejnych produktów, takich jak iFaktury24
(osobiście uważam, że to strzał w 10-tkę) oraz iBard24
utwierdza nasz w przekonaniu, że na tej współpracy będziemy
zyskiwad wszyscy i to przez długie lata.”
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