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Poznaj CRIDO

Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe oraz pomagamy rozwijać
innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł.
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Dostarczamy firmom i ich właścicielom rozwiązania uwzględniające szybko zmieniające się otoczenie biznesowe, prawne oraz nowe
wyzwania na poziomie lokalnym i globalnym. Wspieramy klientów – niezależnie od branży i skali działalności - w sposób pozwalający im bezpiecznie prowadzić i rozwijać biznes. Zapewniamy zarówno doradztwo na najwyższym poziomie, jak i cyfrowe rozwiązania
wspierające prowadzenie bieżącej działalności.
Zaangażowanie i praca naszego ok. 250-osobowego zespołu zostały wielokrotnie docenione, zarówno przez klientów, którzy
współpracują z nami od wielu lat, jak i przez niezależne gremia. Ma to swoje odzwierciedlenie w rankingach doradców podatkowych,
kancelarii prawnych i firm wspierających działalność B+R i innowacje.

Obserwuj @CRIDO na

Jesteśmy …
… wolni od konfliktu interesów, związanego z łączeniem usług doradczych i audytu finansowego. Działamy szybko, a nasi klienci
mają pewność obiektywnego doradztwa z naszej strony.
Należymy do międzynarodowej organizacji Taxand. Współpracujemy z doradcami z ponad 40 krajów, ale jesteśmy niezależni od
globalnej struktury. Samodzielnie decydujemy o wszelkich aspektach naszej działalności.

Masz pytanie? Szukasz doradcy lub informacji?
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Wyślij zapytanie - pomożemy Ci bezpiecznie rozwijać biznes

Zapisz się na blogi tematyczne CRIDO: Podatki | Biznes i innowacje | Prawo
Bądź na bieżąco z tym, co najważniejsze w biznesie.

