
PROJEKTY POLSKO-FRANCUSKIE
ZAPYTANIE O CENĘ

Mają Państwo projekt inwestycyjny, który chcielibyście zrealizować we Francji? Posiadamy niezbędne 
kontakty i informacje, aby wam pomóc.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza abyśmy mogli dokonać wyceny naszych usług.

Wasze dane

Imię nazwisko/Nazwa �irmy:

Numer REGON: 

Adres:

Miasto: 

Kod pocztowy: 

Mail: 

Telefon: 

Sektor aktywności:

Informacje o projekcie

1. Co jest przedmiotem waszego projektu?

www.ftc-services.fr 
contact@ftc-services.fr

21 rue Bellevue
68350 Brunstatt
+33 6 89 84 43 34

SIRET : 753 005 909 00035
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Powielanie i kopiowanie zabronione bez autoryzacji autora.
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Informacje o projekcie

2. W jakim stadium rozwoju jest wasz projekt?

Faza wstępna

De�inicja projektu

 Planowanie

Faza wykonawcza

 Rozwój

Zakończenie projektu

Inne do sprecyzowania

3. Czy posiadają Państwo biznesplan?
(jeśli nie ma przeciwwskazań prosimy o przesłanie nam kopii)

4. Jeśli nie, chcą Państwo byśmy pomogli w zredagowaniu waszego biznesplan?

5. W jakim mieście pragną Państwo rozwinąć projekt?

6. Jakim budżetem dysponujecie?

7. Czy projekt ma na celu stworzenie �irmy we Francji?

8. Wybraliście już formę prawna dla �irmy?

9. Rozpoczęliście już formalności związane z rejestrem �irmy?

 Tak

 Nie

Częściowo, proszę sprecyzować

10. Złożyliście już prośbę o zwolnienie z podatku lub inną pomoc?

11. Chcecie dowiedzieć się, czy możecie otrzymać zwolnienie z podatku?

12. Potrzebujecie otworzyć konto we Francji?

13. Potrzebujecie pomocy w trakcie procedur administracyjnych i formalnościach?

14. Pragniecie abyśmy zorganizowali wasz pobyt we Francji?

15. Potrzebujecie pomocy w czasie waszej podróży do Francji?

16. Czy trzeba przeanalizować opłacalność waszej inwestycji?

Dziękujemy za złożenie zamówienia, zajmiemy się nim z największą uwagą.

Wycena usługi zostanie do Państwa wysłana.
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