ТОВ «АДМІРАЛ ПРАЙМ»
AdmiralTM
ISO 17100:2015 «Послуги перекладу»
ISO 9001:2015 «Системи управління якістю»
Статутний капітал 500 000.00 грн, код ЄДРПОУ 37602140
Україна, 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53
IBAN UA573154050000026003052308154
АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299
Тел.: для фізичних осіб: +380 676 21 23 25
Тел.: для юридичних осіб: +380 688 78 77 25
Ел. пошта: info@admiral.com.ua
Web: www.admiral.com.ua

ПРОПОЗИЦІЯ СПІВПРАЦІ
Ми, ТОВ «АДМІРАЛ ПРАЙМ», пропонуємо Вам співпрацю з метою успішного ведення бізнесу з
реалізації послуг перекладу та інших супутніх послуг при використанні ділової репутації і досвіду
ведення бізнесу нашої компанії та Ваших ресурсів задля досягнення найкращих економічних результатів
від партнерської господарської діяльності та отримання прибутку обома сторонами.
Під використанням нашого бренду « ADMIRAL » пропонуємо надавати нашим клієнтам послуги з
письмового перекладу на Вашій території і отримувати прибуток з кожним замовленням.
Від Вас – фізичний офіс, принтер, сканер та комп’ютер, а від нас – повне виконання і супровід
всіх замовлень. Консультування і прийом замовлень здійснюється нашим менеджером електронним
способом: клієнт приходить до Вас в офіс, ви зв’язуєтесь із нами задля консультування, отримання ціни
та термінів виконання. Далі озвучуєте клієнту ціну вищу від нашої, з урахуванням вашого інтересу,
розмір надбавки залишається на ваш розсуд. Далі Ви передаєте нам документи клієнта, або надсилаєте
скан, або якщо нам потрібен оригінал, надсилаєте його Новою Поштою. На цьому все, далі ми виконуємо
всю роботу, яка стосується безпосередньо виконання перекладу, готове замовлення або надсилаємо Вам
Новою Поштою або напряму клієнту. Все просто!
Без додаткових фінансових вкладень з вашого боку, система Win-Win!
З нашого боку, ми робимо для вас вивіски (для ідентифікації нашої компанії за Вашою адресою),
візитні картки, робимо посадкову сторінку у Google для вашого міста (шукаючи бюро перекладів у
вашому місті, клієнти будуть потрапляти до вас), а також додаємо адресу у вашому місті до нас на сайт та
безпосередньо сторінку нашої компанії за вашою адресою у Google. Також, ми будемо здійснювати
рекламне просування нашої компанії у вашому місті, також за наш рахунок, це і таргетована реклама у
Facebook і контекстна у Google, і SEO, і класичний та динамічний ремаркетинг, і медійна (банерна)
реклама.
Починаємо співпрацю з використанням Ваших ресурсів (ноутбуку чи планшету для зв’язку
клієнтів з нами), АЛЕ як тільки ми бачимо, що клієнтів більшає і Вам починає це заважати займатись
вашою основною роботою, ми в той же день купляємо для Вашого офісу окремий планшет та надсилаємо
Вам. Клієнтів стає Все більше і Ваш співробітник починає займатись лише нашими справами по прийому
/ передачі документів? Ми одразу беремо дівчину в штат, щоб вона була закріплена лише за нашою
роботою.
Середній чек нашої компанії – це 750 UAH та фізично до нас в офіс приходить 40-50 клієнтів
щодня; звісно, на початку, в новому офісі, такі цифри є недосяжними, але якщо хоча б 2-3 клієнта щодня
до вас приходитимуть, то навіть при надбавці у 150 UAH до середнього вищевказаного чеку у 750 UAH
(+20%), це вже більше, ніж 9000 UAH на місяць; відповідно, чим більша кількість замовників та в разі
дорожчих замовлень, ці цифри впевнено можуть бути більшими.
Маючи великий досвід на ринку перекладів України, ми розуміємо ситуацію, яка склалася,
проаналізували усі можливі підводні камені, та впевнені, що ця стратегія є успішною для обох сторін.
Детальну інформацію про нашу компанію, наші методи роботи, наш персонал та багато інших деталей
Ви зможете знайти на нашому вебсайті www.admiral.com.ua
Сподіваємося на співпрацю і взаємовигідне партнерство у професійній діяльності! Також, ми
завжди готові надати більш детальні відповіді на всі Ваші запитання.
З повагою, керівники компанії ADMIRAL: Суслін Едуард, Дмитро, Ірина

