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DOMOVSKÉ WEBOVÉ STRÁNKY PORADCE PODNIKATELE

 

Jako společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. pomáháme našim klientům s ekonomickými a právními otázkami přes 30
let. Jsme partnerskou společností slovenského Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Naším cílem na českém trhu je srozumitelně a

kvalitně vysvětlovat, vzdělávat, školit a informovat širokou veřejnost, oborníky i laiky. Propojujeme teorii s praxí. Jsme dobrými rádci
– poradci podnikatelů.

 

Daně pro lidi – odborný online systém pro daně a účetnictví
Aktuálně na českém trhu náš moderní online systém poskytuje:

Spolehlivé a aktuální informace na jednom místě, dostupné 24 hodin denně kdekoliv na světě. 
 
Užitečné funkce, jež výrazně urychlí a zjednoduší Vaši práci - videosemináře, Kalendáře podnikatele, formuláře a další. 
 
Odborné služby Daňové pohotovosti: online chat, rozhovor a videorozhovor, telefon a e-mail.  
 
Obsah tvořený českými specialisty a odborníky; jejich zkušenosti jsou Vaší garancí správných informací. 
 
Unikátnost a přehlednost novinek ze světa daní a účetnictví.  
 
Bezkonkurenční roční členství rozsahem i cenou na českém trhu! 

 
 

Odbornost a garance
Odborným partnerem portálu je Svaz účetních České republiky.
V současnosti zaměstnáváme více než 120 interních zaměstnanců  v Čechách i na Slovensku. Spolupracujeme pro aktuálnost Daní
pro lidi s desítkami specialistů v oboru – právníci, daňoví poradci, auditoři... Tím, že spolupracujeme s nejlepšími z praxe, neustále
držíme krok s vývojem na trhu. Po mnoha letech usilovné práce jsme získali důvěru více než 250 000 předplatitelů a naše internetové
portály navštíví ročně více než 1 000 000 unikátních návštěvníků.

 

Z historie jste mohli znát naše produkty:

DUPP – daňový a účetní PP 
 
PMPP – personální a mzdový PP 
 
EPP – ekonomický a právní PP
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https://pp.cz/


Partnerské projekty:
 

Zakonyprolidi.cz – všechny předpisy Sbírky zákonů ČR od roku 1945 v aktuálním konsolidovaném znění (projekt naší partnerské
společnosti AION).
Danovecentrum.sk – odborný systém pro daně a účetnictví na Slovensku

 

 

 

Naše partnerská společnost Poradca podnikateľa, spol. s r.o. se sídlem v Žilině zastřešuje více odborných systému, vydává odborné
publikace a realizuje stovky školení a konferencí. Konkrétní detaily a informace naleznete na těchto portálech:

 

www.pp.sk  
 
www.epi.sk  
 
www.danovecentrum.sk  
 
www.mzdovecentrum.sk  
 
www.vssr.sk  
 
www.profivzdelavanie.sk  
 
www.ezisk.sk  
 
www.zakonypreludi.sk  
 
www.eurokodex.sk  
 
www.zakon.sk 
 

Home free icon
Poradce Podnikatele, spol. s r.o. 
Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7 
IČ: 49 678 876, DIČ: CZ49678876

Old typical phone free icon
 
Tel.: +420 591 144 222 
Pondělí-pátek: 8:00 hod.-15:30 hod.

Black back closed envelope
shape free icon

info@daneprolidi.cz 
sluzby@daneprolidi.cz 
Těšíme se na Vaše otázky!

 

Poznámky pod čarou:
Poradce podnikatele, spol. s r. o. © 2010-2023, všechna práva vyhrazena
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