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TYTUŁ: DORADZTWO EKOLOGICZNE USŁUGI ROZLICZENIA EKOEXPERT

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i
Gospodarcze (.: ekoexpert :.)
  Adres: Młynowa 17 lok.1
  Miasto: Białystok
  Województwo: podlaskie
  Telefon: 857444460
                

OPIS:

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. zapewnia firmom i instytucjom wsparcie prowadzonej działalności w
obszarze związanym z ochroną środowiska. Firma EkoExpert realizuje działania zmierzające do poprawy funkcjonowania firm oraz
ograniczenia wpływu prowadzonej przez firmy działalności na środowisko naturalne. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert oferują
kompleksowe rozwiązania zapewniające firmom swobodę działania oraz zgodne z przepisami o ochronie środowiska funkcjonowanie.
Obowiązki środowiskowe firm obejmują obowiązki sprawozdawcze, których wypełnianie może stanowić trudność dla wielu
przedsiębiorstw. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert oferują kompleksową obsługę ekologiczną firm, w ramach której eksperci
zadbają o prawidłowe oraz terminowe sporządzanie raportów środowiskowych, sprawozdań środowiskowych, prawidłowe wyliczenie
wysokości opłat środowiskowych oraz zadbają o zapewnienie firmie wsparcia doradców w trakcie kontroli środowiskowej. Firma
EkoExpert od wielu lat zapewnia firmom merytoryczne wsparcie w prowadzonej działalności, prawidłowe wypełnianie obowiązków
sprawozdawczych firm oraz nieustanny rozwój firmy w celu poprawy ekologicznego wizerunku firmy na rynku. Firma EkoExpert
realizuje powierzone jej zadania w sposób rzetelny, profesjonalnie, z dbałością o dostosowanie zakresu współpracy do charakteru
prowadzonej działalności oraz możliwości finansowych i organizacyjnych firmy.
Firma EkoExpert świadczy usługi w ramach stałej, kompleksowej obsługi ekologicznej firm lub jedynie wybranych usług realizowanych
zadaniowo. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert oznacza możliwość korzystania z wiedzy oraz doświadczenia ekspertów
środowiskowych oraz przeniesienie odpowiedzialności za realizację obowiązków środowiskowych na ekspertów środowiskowych z
EkoExpert. Firma EkoExpert posiada liczne referencje świadczące o wysokiej jakości usług oraz wdrożony system zarządzania jakością
gwarantujący najwyższą jakość obsługi. Firma EkoExpert realizuje usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności, opracowuje
kompleksową dokumentację firmy dotyczącą ochrony środowiska oraz prowadzi szkolenia środowiskowe. Działalność szkoleniowa firmy
EkoExpert obejmuje wszelkie aspekty dotyczące ochrony środowiska w firmie, w tym: naliczanie opłat środowiskowych, opłat
recyklingowych, zarządzanie odpadami, również niebezpiecznymi, uzyskiwanie pozwoleń zintegrowanych oraz pozyskiwanie środków z
funduszy unijnych umożliwiających poprawę funkcjonowania firmy w obszarze związanym z ochroną środowiska. Szczegóły dotyczące
oferty, formularz umożliwiający zakup szkoleń , aktualne przepisy środowiskowe i porady dostępne są na firmowej stronie internetowej
www.ekoexpert.com.pl oraz u doradcy pod numerem 85 744 44 60


