ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
`

Ο πρωταρχικός σκοπός είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων στις διαδικασίες βελτιστοποίησης της λειτουργικότητας και επενδυτικής βιωσιμότητας, προσφέροντας
επωφελείς υπηρεσίες που απορρέουν από το ευνοϊκό
επιχειρηματικό και φορολογικό περιβάλλον στην Κύπρο.
Το συγκρότημα BKMS παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 Ανασχεδιασμός εταιρειών

 Αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση

 Φορολογική βελτιστοποίηση

 Συμβουλές για ΦΠΑ

 Ευκαιρίες σε Ακίνητη Περιουσία
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:
BKMS LTD
Λεωφόρος Στροβόλου 201, Γρ. 201-202, 2049 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.+357-22 265360, Φαξ.+357-22 265361
info@bkmsgroup.com, www.bkmsgroup.com

Το Συγκρότημα με Υπηρεσίες
Προστιθέμενης Αξίας
Ολοκληρωμένες Λύσεις Πλαστικών Καρτών
Προγράμματα Παροχής Κινήτρων
Επιστροφή του ΦΠΑ
Επιχειρηματικά Κεφάλαια
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΟΥ ΦΠΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΡΤΩΝ
Το συγκρότημα BKMS άρχισε
το 2006 την διασπορά των
δραστηριοτήτων του με την
διανομή πλαστικών καρτών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη,
με γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνει τις πιο απλές
μαγνητικές κάρτες μέχρι τις πιο έξυπνες κάρτες με Chip.
Ο οργανισμός μας έχει ήδη δημιουργήσει ένα πελατολόγιο,
το οποίο περιλαμβάνει τράπεζες, ξενοδοχεία και άλλες
επιχειρήσεις και δηλώνει παρουσία σε 3 διαφορετικές
χώρες: Κύπρο, Ελλάδα και Αλγερία.
Το συγκρότημα μας προσφέρει
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
τις ακόλουθες υπηρεσίες
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
 Κατασκευή Πλαστικών
Καρτών για Τράπεζες,
Εμπορικές Αλυσίδες,
Ξενοδοχεία κλπ
 Εξατομίκευση Καρτών
 Σχεδιασμός Καρτών

Το συγκρότημα BKMS
προσφέρει προγράμματα
(software) παροχής κινήτρων
για αλυσίδες εμπορικών
εταιρειών, ξενοδοχειακών
συγκροτημάτων και άλλων
οργανισμών. Η επιχείρηση σας
μπορεί να ωφεληθεί
χρησιμοποιώντας τα εν λόγω
προγράμματα για
στοχευόμενο μάρκετινγκ και
ανάπτυξη αγοραστικής
συμπεριφοράς του πελάτη. Τα
εν λόγω προγράμματα είναι
βασισμένα σε τεχνολογία
αιχμής και συμβατά με όλα τα
είδη πλαστικών καρτών.

BKMS
Το συγκρότημα BKMS
δημιουργήθηκε το 2004
από δύο Τραπεζίτες, με το
όραμα να προσφέρουν σε
επιχειρήσεις, τις βέλτιστες
πρακτικές σε διαδικασίες
μείωσης του εταιρικού
κόστους και βιώσιμες
επενδυτικές προτάσεις.

Το συγκρότημα
BKMS προσφέρει
πρωτοπόρες υπηρεσίες ανάκτησης
του ΦΠΑ, το οποίο
έχει καταβληθεί σε
πέραν από 36 χώρες
του εξωτερικού.
Ο οργανισμός μας έχει ανακτήσει από το
2004 περισσότερα από 2 εκ. Ευρώ σε αξία Έχοντας εκμεταλλευτεί το
κυπριακό φορολογικό
ΦΠΑ. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν
καθεστώς για επιχειρήμεταξύ άλλων:
σεις, το οποίο είναι το
 Έλεγχο του ανακτήσιμου ΦΠΑ
ευνοϊκότερο στην Ευρω Αναγνώριση δικαιούχων τιμολογίων
παϊκή Ένωση, καθώς
και παραστατικών
 Νομότυπη Διόρθωση μη δικαιούχων επίσης το μοντέρνο τραπεζικό σύστημα, έχουμε
τιμολογίων και παραστατικών
αναπτύξει διάφορες
 Επιστροφή του ΦΠΑ
δραστηριότητες που
 Εφέσεις σε αποφάσεις των
σχετίζονται με την παροχή
Φορολογικών Αρχών
φορολογικών και
Η επιστροφή του ΦΠΑ έχει γίνει για
συμβουλευτικών υπηρεαρκετές επιχειρήσεις σημαντική πηγή
σιών καθώς επίσης την
εισοδήματος!
προώθηση ολοκληρωμέΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
νων λύσεων για πλαστικές
Το Συγκρότημα BKMS προωθεί
κάρτες.
επενδύσεις επιχειρηματικών
κεφαλαίων σε έργα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και χώρες του Περσικού
Κόλπου με μακροπρόθεσμη
βιωσιμότητα και αξιόλογο
επενδυτικό δυναμικό.

