A SAFI Advisory Services Limited, a MOSOLY Magyar Ovi-Suli hivatalos könyvelője. Örömmel tölt
el bennünket, hogy támogathatjuk a kelet-európai közösségeket, ezért büszkék vagyunk arra, hogy
számviteli szolgálatainkkal ingyenesen támogathatjuk a MOSOLY Magyar Ovi-Sulit.
Meghívást kaptunk, hogy találkozzunk a szülőkkel, amit boldogan elfogadva 2017. május 6-án
fogjuk meglátogatni az iskolát, hogy bemutatkozzunk és prezentáljuk hogyan segítettünk már több
száz kelet-európainak Londonban és az Egyesült Királyságban.
A legfontosabb kérdés és egy nagyon kényes téma jelenleg mindannyiunk számára, a Brexit!
Mit jelent az európai állampolgárok számára? Lesz szükségünk vízumra? Van valami amit meg kell
tenni, hogy felkészülhessünk a Brexit-re? Ha valamilyen támogatást igénylek, hogyan fogja
befolyásolni a helyzetemet és megtagadhatják, hogy itt maradjak? Ez csak néhány kérdés, amit
ügyfeleink jelenleg kérdeznek tőlünk. Örömmel próbálunk meg válaszolni annyi kérdésre,
amennyire lehetséges.
Május 6-án meghívjuk, hogy bemutathassuk cégünket és szolgáltatásainkat az Önök számára. Az
első tanóra alatt a társalgóban tartunk egy rövid bemutatót, és a kérdések és válaszok után
személyes beszélgetésre is lesz lehetőség, ahol szakembereink tanácsait kérheto a Brexit,
társadalombiztosítási és/vagy számviteli kérdésekben. Örömmel osztjuk meg Önökkel tudásunkat.
Cégünk, a Safi Advisory Services Limited 2010 óta van a piacon mint korlátolt felelősségű
társaság. A cég tulajdonosa és igazgatója, Tomasz Wiadrowski több mint 10 éves tapasztalattal
rendelkezik számviteli területen. A SAFI legfőként számviteli szolgáltatást nyújt korlátolt
felelősségű társaságok és vállalkozó magánszemélyek számára. Áraink £75 + áfaval kezdődnek,
egyéni vállalkozóknak. A számvitel mellett cégünk ugyancsak szakosodott szociális ügyekre
(támogatások igénylése, fellebbezések, nehéz és körülményes esetek egyaránt). Nagyon nagy
sikeraránnyal dolgozunk a fellebbezések területén, különösen a nagyon bonyolult esetekben.
Jelenleg is rengeteg magyar ügyfelünk van, akik nagyon elégedettek szolgáltatásainkkal és
akiknek már számos esetben segíthettünk.
Szolgáltatásaink természetesen díjkötelesek; azonban cserébe megbízhatóságra számíthat és
arra hogy ügyét felelősséggel vállaljuk és kísérjük végig.
Örülnénk, ha többüknek segíthetnénk a jövőben, amennyiben valamelyik szolgáltatásunk hasznos
lehet Önöknek.
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