Warunki współpracy z Biznes, Postęp Innowacje Dariusz Przybył

Najpierw skontaktujmy się
Porozmawiajmy, mailowo, przez telefon, ustalimy jakiego rodzaju usługa jest potrzebna Twojej firmie.
Ustalmy czy jest potrzebne spotkanie. Jest też możliwe, że już telefonicznie, lub mailowo pomożemy
wskazując specjalistę który rozwiąże problem. Wtedy potraktujemy to jako pierwsze spotkanie.
Spotkanie jest też pierwszym krokiem naszej współpracy. Ze spotkania wyniknie czy Państwo
potrzebują raportu, w którym przedstawimy możliwe rozwiązania Państwa problemu. Być może ze
spotkania wyniknie też potrzeba dalszych spotkań celem identyfikacji problemu.
Dalej już pracujemy razem, wynikiem naszej pracy jest postęp (zwiększenie wydajności, obniżenie
liczby braków, rotacji pracowników), lub/i biznes (rozwiązanie problemów technologicznych)
lub/i (znalezienie innowacji produktowej, procesowej, technologicznej lub/i znalezienie na nią
finansowania).
Poniżej przedstawiamy zakres cen jaki w BPI obwiązuję. Oczywiście nie jest to oferta lecz informacja.

Zasada poleć nas zyskasz.
Jeśli podczas naszej współpracy polecisz usługi BPI innej firmie i ona skorzysta z naszych usług
w niemniejszym stopniu jak Twoja firma, udzielimy Ci Rabatu w wysokości 15% na wszystkie usługi,
w tym tą realizowaną w trakcie polecenia. Dla stałych kontrahentów przewidujemy rabaty ustalane
indywidualnie.
Mała firma (zgodnie z definicją MSP)
Pierwsza
wizyta*1

Wizyty +
raport*2

Wizyty +
wyraźna
poprawa*3

0-300

1.500-3.200

7.000-12.000

Postęp - Usprawnienie zarządzania (w pln):

0-300

1.500-3.200

7.000-15.000

Innowacja -Wyszukanie Innowacji produktowej,
procesowej, technologicznej (w pln):

0-300

2.000-5.000

8.000-25.000

Działania:
Temat:
Biznes- Poprawa rentowności, usprawnienie
technologii (w pln):

Średnia firma (zgodnie z definicją MSP)
Pierwsza
wizyta*1

Wizyty +
raport*2

Wizyty +
wyraźna
poprawa*3

0-400

2.500-4.500

12.000-20.000

Postęp - Usprawnienie zarządzania (w pln):

0-400

2.500-4.500

12.000-30.000

Innowacja -Wyszukanie Innowacji produktowej,
procesowej, technologicznej (w pln):

0-400

4.500-8.000

20.000-40.000

Pierwsza
wizyta*1

Wizyty +
raport*2

Wizyty +
wyraźna
poprawa*3

0-500

3.500-5.500

22.000-50.000

Postęp - Usprawnienie zarządzania (w pln):

0-500

4.500-8.000

25.000-80.000

Innowacja -Wyszukanie Innowacji produktowej,
procesowej, technologicznej (w pln):

0-500

6.000-12.000

35.000-100.000

Działania:
Temat:
Biznes- Poprawa rentowności, usprawnienie
technologii (w pln):

Duża firma (zgodnie z definicją MSP)
Działania:
Temat:
Biznes- Poprawa rentowności, usprawnienie
technologii (w pln):

Legenda:
*1

*2

*3

Pierwsza wizyta w firmie, która jest również rozmową, zapoznaniem się z firmą ze strony BPI.
W trakcie tej wizyty może już nastąpić przekazanie kontaktu do określonych specjalistów. Jeśli
zostanie postanowione o dalszej współpracy, ta wizyta będzie darmowa.
Wizyta, w wyniku której udało się przygotować plan usprawnień (raport), usprawnień które są
realne i mogą być przydatne dla firmy.
Wizyta lub kilka wizyt, w wyniku których doszło do zastosowania przez firmę zaleceń z raportu
(w przypadku: rentowności - poprawy wydajności, w przypadku zarządzania -większa wydajność,
mniej błędów; a przypadku wynalezienia innowacji: wdrożenie jej na rynek lub/i pozyskanie
dofinansowania na to rozwiązanie).
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