
korzystaj z otoczenia
żeby mieć więcej $

prezentacja dla BNI TOP, Łodź, 4.12.2010



KROK 1
uwolnienie

KROK 2
odmrożenie

KROK 3
zabezpieczenie



 

gdzie jesteśmy teraz?
gdzie są moje pieniądze?
gdzie są moje papiery?



wizja właściela firmy



KROK 1: 
uwolnij

 



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?



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?



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?



KROK 2: 
odmroź

magia kilku kont



1 konto: wpływy

2 konto: Twój zysk

3 konto: wydatki



Utwórz kilka kont, na które będziesz przekierowywał
pieniądze. 
 
konto zysku niech będzie w innym banku. Ogranicz swój
dostęp do niego.
 
Najpierw przelewaj na konto zysku.
 
Uwaga! Konto zysku nie jest kontem wynagrodzenia za
Twoją pracę w firmie. 



KROK 2: 
odmroź

przestarzałe równianie, 
które działa tylko dla księgowych:
 
przychody - koszty = zysk



KROK 2: 
odmroź

 
prawidłowe równanie:
przychody - zysk = koszty



KROK 3: 
zabezpiecz

To nie chodzi o księgowość.
Tylko o systemy



nie więcej klientów
ale lepszy system

 
 



eliminuje wąskie gardła,które generują koszty
eliminuje zbędne wydatki, które uciekaja kontroli
sprawdza opłacalność przyjmowania niektórych
klientów

Zwykle klienci mówią, że potrzebuja więcej klientów
lub więcej zleceń. To jest rzadko prawda.
 
Potrzebują stworzyć system, który:
 

 

Taki systemy tworzy
kaszmirowe.
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