
KURULUM PAKETLERİ
Paket - Hizmet - Fiyat



GÜMÜŞ

Şirket kurulumu
 
- Gerekli tüm bilgilerin toplanması
- Karadağca gerekli belgelerin tercüme edilmesi
- Kurulum belgelerinin hazırlanması
- POA hazırlanması (gerekirse) 
- Şirketin tescili
- Noter Ücretleri ve Dosya Ücretleri Dâhildir
- Şirket Banka hesabının açılması.

PAKET

HIZMET

Toplam fiyat: 1.105€
İndirim: 10%
FİYAT: 995€

Fiyat
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* yukarıdaki fiyatlara KDV dâhil değildir
Ödemeler banka havalesi, elektronik havale, PayPal veya BitCoin ile yapılabilir
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ALTIN
PAKET

HIZMET

Gümüş paketteki tüm hizmetlerin yanı sıra T
Oturma / Çalışma İzni (2)

IK
- Sosyal medya da dâhil olmak üzere yerel web sitesinde bir hafta iş ilanı
  (en fazla 2 pozisyon)
- İş ekleme oluşturma (en fazla 2 pozisyon)

Müşteri tarafından ihtiyaç duyulan ilave hizmetlerde %15 indirim

Muhasebe
- Bordro Ödemeleri (aylık)
- Aylık bordro vergileri dosyalama
- KDV raporları gönderme & vergi ödeme (aylık)
- Yıllık şirket 

Hukuk
- Çalışan sözleşmelerinin hazırlanması
- Ortaklık anlaşması gibi basit iç anlaşmaların hazırlanması
- Nitelikli noterlik hizmetleri konusunda yardım (noter ücretleri dâhil değildir) 

Ofis
- Ofis adresinin kullanımı
- Konferans salonunun ayda 2 saat kullanımı
(önceden rezervasyon gereklidir ve müsait olma durumuna bağlıdır)

Toplam fiyat: 4.278€
İndirim: 30%

FİYAT: 2.995 € + 295 €
aylık

Fiyat
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* yukarıdaki fiyatlara KDV dâhil değildir
Ödemeler banka havalesi, elektronik havale, PayPal veya BitCoin ile yapılabilir
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PLATİN
PAKET

HIZMET

Gümüş ve Altın paketlerdeki hizmetlerin yanı sıra 

Aday Müdür Hizmetleri
- Şirket sahibinin kimliğini korumanın ve kendisine anonimlik sağlamanın 
yasal bir yolu. Aday müdürün veya hissedarın ana görevi, şirket ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla ilgili tüm kamu kayıtlarında yer alarak gerçek sahibinin 
anonimliğini korumaktır.
- Şirketin kuruluş aşamasında ve sürekli olarak şirketi temsil etmek üzere 
şirket müdürü olarak atanacak yerel vatandaş
- Müdürün aylık ücretler dâhil maaş ve bordro vergilerinin maliyeti

Muhasebe 
- Finansal tabloların, bilançoların ve gelir tablolarının aylık
  olarak hazırlanması
- Yılsonu Finansal raporlar
- Aylık faturaların ödemeleri

Hukuk
- Kurum içi avukata danışma (en fazla 2 saat)
- Kurumlar, teftiş organları vb. önünde temsil. 
- Yatırım danışmanlığı
- Çalışma vizelerinin düzenlenmesine yardım (vize ücretleri veya
  yasal ücretler dâhil değildir) 
Gerekirse indirimli yasal ücret yapısı

Emlak & Taşımat
- Ofis yerini bulma konusunda yardım
- Araba kiralama
- Daire veya ev satın alma veya kiralama konusunda yardım
- Otel konaklama güvenliğinin sağlanması konusunda yardım
- Karadağ'a ilk ziyaretinizde, havalimanından otelinize ve otelinizden  
  havalimanına şoförlü araçlarla seyahat edeceksiniz.

IK
- İşe alım için reklam metni yazma
- Aday eleme konusunda yardım
- İngilizce ve Karadağca iş tanımları (4 pozisyon)
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Tüm müşteri konularının ele alınmasında birinci öncelik.
Diğer tüm hizmetlerde %25 indirim

Pazarlama
- Marka logosu tasarlama
- Kartvizit ve antetli kağıt tasarlama ve oluşturma
- Şirket broşürü tasarlama (4 sayfaya kadar)
- Alan adı kaydı (kayıt ücreti dâhildir)
- Alan Adı Barındırma (barındırma ücreti dâhildir) 
- Yeni web sitesi oluşturma ve barındırma (5 sayfaya kadar,
   e-ticaret sitesi veya ödeme platformu entegrasyonu dâhil değildir)
- Pazar istihbarat raporu
- Pazarlama planı
- Kanala göre pazarlama maliyetleri
- Arama motoru optimizasyonu (SEO)
- Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter gibi marka sosyal medya
  hesaplarının oluşturulması
- İndirimli fiyatlardan sosyal medya reklamcılığı ve marka yönetimi
- Önceden müzakere edilmiş indirimli TV, billboard ve baskı fiyatları

Ofis
- Ofisimizde özel ofis alanı veya konferans salonu kullanımı
   (ayda 6 saate kadar)
- Konferans odası rezervasyon önceliği

Halka İlişkiler
- Basın toplantıları düzenlemek, basın bültenleri yazmak
  (dâhil değilse yayın maliyetleri)
- İlk şirket lansmanı esnasında medyayla iletişim
- Özel bir etkinlik / büyük açılış düzenlenmesi (maliyetler dâhil değildir).
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Toplam fiyat: 14.992€
İndirim: 40%

FİYAT: 8.995€ + 995€
aylık

Fiyat

* yukarıdaki fiyatlara KDV dâhil değildir
Ödemeler banka havalesi, elektronik havale, PayPal veya BitCoin ile yapılabilir
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