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TYTUŁ: WSPÓŁPRACA EKOLOGICZNA BIAŁYSTOK DORADZTWO USŁUGI

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. oferuje pełen zakres usług środowiskowych dla firm. Działalność firmy
EkoExpert zapewnia kompleksową obsługę ekologiczną firmom i instytucjom, które podlegają obowiązkom środowiskowym
wyznaczonym przez Ustawę o Ochronie Środowiska. Eksperci środowiskowi z EkoExpert dbają kompleksowo o należyte oraz terminowe
wypełnianie obowiązków z zakresu sprawozdawczości, rozliczeń oraz dokumentowania prowadzonej działalności. Doradcy środowiskowi
z EkoExpert dopasowują ofertę do potrzeb oraz oczekiwań Klienta. Zakres współpracy ekologicznej ustalany jest indywidualnie po
uzyskaniu wyczerpujących informacji o firmie, rodzaju prowadzonej działalności, liczbie pracowników i innych. Po zapoznaniu się z
rodzaju prowadzonej działalności, eksperci na podstawie przeprowadzonego audytu środowiskowego określają zakres obowiązków, jakie
należy spełnić w związku z prowadzoną działalnością. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert posiadają wieloletnie doświadczenie w
doradztwie ekologicznym, obsłudze ekologicznej firm oraz sporządzaniu wymaganych przepisami dokumentów środowiskowych.
Dokumenty opracowywane na zlecenie przez doradców z EkoExpert wyróżniają się wysoką jakością opracowań oraz rzetelnością.
Korzystając z usług firmy doradczej zapewniają Państwo swojej firmie wsparcie w zakresie zarządzania ochroną środowiska, możliwość
rozwoju oraz podniesienie poziomu świadomości ekologicznej wśród swoich pracowników, a tym samym poprawę wizerunku Państwa
firmy jako przyjaznej środowisku.
Oferta firmy EkoExpert dostępna jest w siedzibie firmy oraz za pośrednictwem strony internetowej www.ekoexpert.com.pl.
Prezentowane na stronie informacje umożliwiają zapoznanie się z ofertą usług środowiskowych świadczonych przez naszych doradców,
zapoznanie się z formami wsparcia dla przedsiębiorstw, realizowanymi projektami z zakresu ochrony środowiska. Firma EkoExpert
aktywnie korzysta ze środków unijnych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, dzięki czemu firmy współpracujące mogą
liczyć na dofinansowanie do usług środowiskowych, realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, gospodarki
odpadami, dofinansowanie szkoleń ekologicznych oraz inne formy wsparcia przedsiębiorców. Bardziej wyczerpujących informacji udzielą
Państwu doradcy z EkoExpert telefonicznie 85 744 44 60 lub w odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową na adres:
biuro@ekoexpert.com.pl


