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NEDEN LAVECO?
LAVECO Şirketler grubu 1991 yılından bu yana müşterileri için şu hizmetleri vermektedir.
• 40 ayrı merkezde olmak üzere offshore ve onshore şirket kurulması kurumsal yapılanma ve bunlarla
ilgili ek hizmetlerin sağlanması.
• Banka hesabı açılması işlemlerinin yürütülmesi.
• Sekreterlik ve resmi işlemlerin yürütülmesi.
• Offshore şirket kurumsal hizmetlerin verilmesi ve offshore şahsi vakıfların oluşturulması işlemleri ve de
offshore gemi bandrol kayıtlarının hayata geçirilmesi.
Sunduğumuz hizmetler içinde Avrupa Birliği sınırları dâhilinde garanti edilen vergi avantajlarının kullanılmasını
mümkün kılan değişik şirket biçimleri giderek daha fazla yer tutmaktadır.

LAVECO’YU SEÇMENİZİN NEDEN İSABETLİ OLACAĞI ÜZERİNE 5 GEREKÇE
1. Ücretsiz danışmanlık. Bu işlem deneyimli ve birkaç dil birden konuşan uzmanlarımız yardımıyla
gerçekleşmektedir.
2. Herkes için net bir şekilde görülebilen, sabit ve şeffaf fiyatlar.
3. Çok geniş bir bankacılık hizmet ağımızdan yararlanılarak sunulan banka hesabı açma imkânları.
4. Müşterilerimizin, 20 yıllık bu alandaki deneyimlerimiz ışığında, şirketin kurulması anından itibaren
sürekli olarak desteklenip aydınlatılması,
5. Uluslararası hukuk kural ve mevzuatının sürekli bir şekilde takip edilmesi ve müşterilerimizin bu gelişmeler
hakkında anında bilgilendirilmesi.

LAVECO HİZMETLERİNDEN NE ZAMAN YARARLANABİLİRSİNİZ?
Çoğu zaman insanlar şu soruyu hem kendilerinden ve hem de bazen LAVECO Ltd. uzmanlarından soruyorlar:
“LAVECO Ltd. tarafından sunulan hizmetlerden neden yararlanayım ki? Bunların bir kısmı zaten internetten
ulaşılabilen hizmetler değil mi?”

Şirket oluşturulması ve onunla ilişkili kurumsal hizmetlerinin (banka hesabı açılması, kayıt işlemlerinin hayata
geçirilmesi vb.) önemli bir kısmı durağan yani bir defalık işlemler değildir. İnternetten bir kitap satın alınması
durumunda sipariş edilen kitap verilen adrese gelir. Müşteri satın aldığı kitabın ambalajını açar ve siparişinin
tadına varır.
Ama bir şirket kurulması için verilen sipariş esnasında birçok soru süreç içinde, siparişin ardından gündeme
gelmektedir. Bu sorunların halli ancak ve ancak bu hususlarda tam olarak bilgi sahibi olan bir şirket
aracılığıyla yürütülebilir. LAVECO Ltd şirketinin uzmanları tam da işte bu hususlarda müşterilerimize hizmet
vermektedirler. Bu yardım ve yönlendirmeyle müşterilerimiz de önemli miktarda zamandan ve paradan
tasarruf etme imkânına kavuşmaktadırlar.
Müşterilerimizle daha şirketin nerede kurulacağının tespit edilmesi sürecinde bile değişik varyasyonların
değerlendirmeye alınması neticesinde yılda birkaç bin dolarlık tasarruf imkânı olan opsiyonlar sunuyoruz.
Eğer gerektiğinden daha büyük ölçekte ya da farklı biçimde bir şirket kurulursa bu durum, yıllar içinde kurucu
şirkete çok büyük ekstra giderler yaratabilir. Veya “bağımsız” bir şekilde bir banka hesabı açılması girişimi
aylar boyu sürebilen bekleme süresiyle ve birkaç kez gidip gelmelerle yine binlerce Euro’luk giderlere neden
olabilir.
LAVECO Ltd uzmanlarıyla yapılacak görüşmeler ve şirketimizin vereceği danışmanlık hizmetiyle bunlar
engellenebilir. Ve siz de rahat bir şekilde şirketinizi kurabilirsiniz.
Uzmanlarımız sahip oldukları bilgileri gün be gün tazelemekte ve uluslararası gelişmeleri de sürekli takip
etmektedirler. Bu nedenle de gelecekte de her an için size uygun formülleri önereceğimizden kuşkunuz
olmasın.

TARİHİMİZ
Şirketler grubumuz 7 bağımsız bürodan oluşmaktadır. Bu bürolarımızın ödevi müşteri portföyümüzü oluşturan
şirketlere kurumsal hizmet sunmak ve onları daimi bir şekilde bilgilendirmektir.
LAVECO Şirketler Grubuna bağlı bürolarının oluşması tarih sırasıyla şöyledir:
•
•
•
•
•
•
•
•

1991 - Budapeşte, Macaristan, LAVECO Kft.
1998 - Bükreş, Romanya, REPRESENTATIVE OF LAVECO LIMITED
1999 - Larnaka, Kıbrıs, LAVECO Ltd.
2000 - Londra, İngiltere, LAVECO Ltd.
2004 - Sofya Bulgaristan, LAVECO EOOD
2008 - Victoria, Seychelle Adaları, LAVECO Ltd.
2014 - Limassol, Kıbrıs, LAVECO Ltd.
2014 - Hong Kong, LAVECO Ltd.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT US:
			Address: 33/a Raday St., Budapest, Hungary 1092
Tel:
+36-1-456-72-00
Fax:
+36-1-456-72-01
E-mail: hungary@laveco.com

We are always at your service, keen on working with you.
Türkçe sayfamiz su an hazirlanmaktadir.
Simdilik daha genis bilgiyi Ingilizce ya da Macarca sayfamizdan alabilirsiniz.

