Skieruj całą uwagę
na swój biznes.
Sprawy księgowo-kadrowe
powierz specjalistom.

Dopasowane rozwiązania księgowe,
kadrowe i doradztwo biznesowe
dla branży interaktywnej
www.banfigroup.pl

Prowadzisz agencję marketingową, PR,
social media lub studio produkcyjne?
A może obsługujesz blogerów, youtuberów
lub zajmujesz się komunikacją?
Zbyt wiele czasu poświęcasz na sprawy
księgowe lub kadrowe?

Zajmij się tym, co lubisz,
BanFi Group zajmie się
resztą!

BanFi Group od ponad 10 lat specjalizuje się
w dostarczaniu informacji ułatwiających podejmowanie
decyzji biznesowych firmom działającym w branży
interaktywnej. W tym czasie udało nam się wypracować
wiele wartościowych sposobów pomagających w
obniżeniu kosztów prowadzenia działalności. Znając
specyfikę branży wiemy, co jest potrzebne Twojej firmie.

Naszym Klientom proponujemy połączenie
tradycyjnych usług księgowych, gdzie do Twojej
dyspozycji obok dedykowanego księgowego
jest także internetowy system 4Decision,
który pozwala mieć wszystkie dokumenty
i informacje o firmie w jednym miejscu
dostępne 24/7.

Obsługujemy
przedsiębiorstwa
według
polskich
oraz międzynarodowych standardów rachunkowości.
Podpowiadamy jak tworzyć scenariusze minimalizacji
obciążeń podatkowych. Dostarczamy aktualne raporty
należności i zobowiązań. Oferując usługi związane
z
naliczaniem
płac
i
administracją
kadrami,
wspieramy
efektywne
finansowo
rozwiązania
umożliwiające
zarządzanie
zasobami
ludzkimi.
Przygotowujemy
również
wszelkie
rozliczenia
podatkowe oraz współpracujemy w Twoim imieniu
z urzędami, audytorami i innymi instytucjami.

Gdzie zarabiasz
pieniądze?
Każdy klient, akcja czy realizacja mogą być
projektem.
Korzystaj
z
pełnej
informacji
o przychodach i kosztach na poziomie projektów
i podprojektów.
Planuj przychody i koszty. Posiadając pełny podgląd
rozbieżności między planem a rezultatem możesz
szybko zareagować na wynikłe rozbieżności.
Korzystaj z repozytorium aby szybko załączyć
materiały graficzne, realizacje czy podsumowania
kampanii.

Sprawdź, gdzie są
Twoje pieniądze?
Wykorzystuj
informacje
o
zobowiązaniach
i należnościach całej firmy, kontrahentów lub
projektów do planowania kolejnych kampanii.
Oszczędzaj
czas
korzystając
z
graficznie
przedstawionych danych o cashflow czy raportach
kasowych.
Szybko sprawdzaj informacje o stanie rozliczeń
z klientami wykorzystując Top5 kontrahentów.

Ale to nie wszystko:
Uwzględniając koszty leasingu i zakupów
ratalnych w raporcie płynności zyskaj podgląd
aktualnych zobowiązań.
Korzystając
z
obsługi
kadrowo-płacowej
wszystkich pracowników zyskaj terminowe
rozliczenia etatów stałych oraz sezonowych.
Bezproblemowo rozliczaj faktury z Facebooka,
Google AdWords czy Twittera. Wystawiaj faktury
z możliwością płatności online, takimi jak PayPal.

