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TYTUŁ: DORADCY ŚRODOWISKOWI EKOEXPERT BIAŁYSTOK 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. świadczy usługi ekologiczne na rzecz firm i instytucji od ponad 10 lat.
Wieloletnie doświadczenie oraz nieustanny rozwój zapewniają naszym Klientom wysoki poziom zadowolenia z prowadzonej przez firmę
EkoExpert obsługi ekologicznej oraz najwyższą jakość opracowywanych przez naszych doradców środowiskowych dokumentów. Doradcy
środowiskowi świadczą usługi profesjonalnego doradztwa ekologicznego dla firm, przygotowują dokumentację środowiskową firm oraz
prowadzą rozliczenia działalności zgodnie z aktualnymi stawkami opłat oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, którym
podlega firma. Eksperci środowiskowi z EkoExpert realizują profesjonalne szkolenia środowiskowe dla firm z zasad, terminów oraz
sporządzania dokumentacji dotyczącej wnoszenia opłat środowiskowych. Opłaty za korzystanie ze środowiska to ważny aspekt prawny
funkcjonowania przedsiębiorstw. Na firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl została umieszczona ankieta, która pozwala na ocenę
potrzeb środowiskowych firm oraz określenie obowiązków środowiskowych, które obowiązkowo należy spełnić przy prowadzeniu
działalności gospodarczej mającej znaczny wpływ na środowisko. Wypełnienie ankiety jest bezpłatne i pozwoli na przedstawienie
Państwu oferty obsługi ekologicznej dedykowanej dla Państwa firmy. Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o.
jest zarejestrowanym podmiotem świadczącym usługi w ramach KSU (Krajowego Systemu Usług) przy PARP ( Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości), posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodną z normą ISO 9001:2009, a także jest jednostką szkoleniowo-
doradczą w ramach BUR (Bazy Usług Rozwojowych). Firma EkoExpert realizuje projekty z zakresu ekologii i ochrony środowiska dla firm
z dofinansowaniem przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych przedsiębiorstwa maja
możliwość skorzystania z usług środowiskowych ponosząc jedynie niewielką część kosztów związanych z usługą. Na stronie internetowej
publikujemy wszelkie, niezbędne informacje dotyczące zmian w przepisach o ochronie środowiska, w tym aktualne stawki opłat za
korzystanie ze środowiska obowiązujące w 2018r., terminarze środowiskowe, terminarze dotyczące sprawozdawczości firm z zakresu
gospodarowania odpadami i inne. Nasi eksperci środowiskowi odpowiedzą Państwu na wszelkie pytania dotyczące realizowanych
projektów, zakresu świadczonych usług środowiskowych oraz możliwości współpracy z naszą firmą pod numerem 85 744 44 60.
Informacje te dostępne są również na stronie internetowej oraz mailowo pisząc na adres: biuro@ekoexpert.com.pl


