Nacka Konsulterna AB är en auktoriserad redovisningsbyrå med lång erfarenhet. Vi
erbjuder kvalificerad rådgivning och hjälp inom ekonomi och redovisning. Vi gör allt för
att stödja våra klienter i deras företagande och för att förse dem med bästa möjliga
beslutsunderlag. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och
långsiktig relation med våra klienter. Vår målsättning är att vara en trygg
samarbetspartner med högkvalitativ service inom ekonomi och redovisning för såväl
det mindre som det medelstora företaget. - Vi är den lilla byrån med det stora hjärtat!

Gratis krisrådgivning
Vi på Nacka Konsulterna AB står mitt i den pågående krisen tillsammans med våra klienter och ser på
nära håll hur den påverkar företagarna i Sverige.
Vi vet att många företagare känner sig vilsna och inte vet hur de ska agera eller vilka stöd som de kan
utnyttja. I denna oroliga tid tycker vi att det är extra viktigt att vi alla sluter upp och gemensamt hjälps
åt. Som redovisningsbyrå, håller vi ju oss kontinuerligt uppdaterade på de krisåtgärder som löpande
presenteras av regeringen och vi är vana vid att vägleda företagare.
Vi vill därför dra vårt strå till stacken och har bestämt oss för att erbjuda gratis krisrådgivning till alla
företagare.

Erbjudandet
Vårt erbjudande om gratis krisrådgivning är öppet för alla företag och går till på följande sätt:
• Börja med att kontakta oss för att ta del av erbjudandet och boka in ditt företag för en konsultation
• Därefter ringer vi upp dig, på överenskommen tid, och håller en telefonkonsultation på ca 15
minuter där vi skapar oss en bild av ditt företags aktuella situation
• Efter samtalet återkopplar vi till dig inom några dagar, via e-post, med en företagsanpassad
krisrådgivning

Varmt välkommen att kontakta oss på info@nackakonsulterna.se för att få del av erbjudandet och
boka in en tid med en av våra konsulter.

