
odkryj przyczajony zysk
ukryty o krok

uwolnij swoją gotówkę 
w mniej niż  15 minut



KROK 1
weź swoje dane

KROK 2
odkryj przyczajony zysk

KROK 4
powtarzaj co 3 miesiące 

KROK 3
złap zysk



KROK 1: 
złap swoje dane

Wybierz najlepszą opcję:
firmowy wyciąg bankowy
zestawienie z karty kredytowej 
zestawienie transakcji z Twojej księgowości



KROK 2: 
odkryj przyczajony zysk

każdą transakcję oznacz jako:
x wyeliminować
% zmniejszyć
# zamienić
~pozostawić



KROK 3: 
podejmij akcję

teraz masz listę wydatków, które możesz
wyeliminować, zastąpić lub zminimalizować
 
Uważaj na prowizję za rezygnację z niektórych
subskrybcji. 
 
Nadal może się to jednak okazać bardziej
opłacalne.



W kaszmirowym biurze rachunkowym
ograniczyliśmy koszt jednego z programów. Oferta

cenowa konkurenta była identyczna. Ale zakres
możliwości dla biura większy. A tym samym koszt

rozkładający się na jednego klienta niższy.
W rezultacie obniżyliśmy koszt usługi.

-  MONIKA  PABIJAŃSKA

KASZMIROWE .PL



KROK 4: 
powtarzaj co 3 miesiące

Gratulacje!
Odkryłeś dodatkową gotówkę. Teraz
powtarzaj to działanie co 3 miesiące, żeby
przyzwyczaić podświadomość do mądrego
gospodarowania gotówką. 
 
Nie wiesz na co zwrócić uwagę?
 
Zobacz listę przykładów gdzie w
kaszmirowym biurze rachunkowym
minimalizujemy lub eliminujemy
wydatki klientów. 



Większość klientów
wyeliminowała opłaty za
systemy do wystawiania
faktur. 
 
Kaszmirowe biuro
rachunkowe oferuje taką
opcję w ramach usługi
nieodpłatnie. 

Naprawdę? 
Płacisz dwa razy 
za to samo?



Być może złotówka za każdą
transakcję wydaje się niską
kwotą, ale jeśli masz tych
transakcji w miesiącu 50 to
rocznie daje to kwotę 600 zł.
 
Zapytaj nas w jakich bankach
aktualnie nie ma opłat i czy
możesz tym samym
zaoszczędzić na księgowości. 

Naprawdę masz tak wysokie
koszty bankowe?



Jeśli prowadzisz jednoczesną
ewidencję faktur u siebie - to
płacisz 2 razy za to samo. 
 
Jeśli robisz to po to, by
dokonywać płatności -
płacisz 3 razy za to samo. 
 
Zapytaj o kaszmirową usługę
księgową obejmującą
płatności i elektroniczne
archiwum dokumentów. 

Płacisz 
kilka razy za to
samo?



NIE WIESZ CO DALEJ?
Umów się na 30 minutową sesję startową.
Porozmawiamy o Twoim biznesie i jak
biuro rachunkowe

może dostarczać Ci informacje na
ostatni dzień bieżące miesiąca
w formacie zrozumiałym dla Ciebie
i zdjąć z Twoich ramion płatności i
obowiązki z nimi związane (np. Biała
księga)



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Monika Pabijańska

monika@kaszmirowe.pl
695 263 098

umów 
sesję wstępną

(klik klik)

https://calendly.com/kaszmirowa/sesja

