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Tisztelt leendő Partnerünk!
Kérem, engedje meg, hogy röviden bemutassuk cégünket.
A Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2000-ben alakult. A felmerülő
igények kielégítése érdekében döntött úgy a vállalkozás vezetése, hogy a cég
pályázatírással, pályázatfigyeléssel, pályázati tanácsadással,
valamint utógondozással foglalkozik. Annak érdekében, hogy a piacon már
hosszabb-rövidebb

ideje

tevékenykedő,

hasonló

profillal

rendelkező

vállalkozásoknak valódi versenytársai legyünk, a következő alapelvek alapján
dolgozunk:
megbízhatóság,
precizitás, határidők betartása,
törekvés Ügyfeleink igényeinek pontos felmérésére, kielégítésére,
kapcsolattartás, tájékoztatás kiemelt kezelése,
szakmai tudásunk és sikerorientáltságunk kamatoztatása ügyfeleink
elégedettségének érdekében,
folyamatos szakmai továbbképzés munkatársaink részére.
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Íme néhány meggyőző érv, ha az olvasottak alapján még felmerül Önben a
kérdés: „miért is válasszam a Stengl Kft.-t.”:
Munkatársaink tudják, hogy az elégedett ügyfélnél nincs jobb reklám, az
elégedetlen ügyfél kritikája pedig gyorsabban öl, mint a méreg. Az eredményes
és sikeres szolgáltatásnyújtás, tehát nemcsak Ügyfeleink érdeke, hanem a miénk
is. Induló vállalkozásként pedig különösen szem előtt kell tartanunk, hogy a
pozitív szájreklám hatásosabb bármelyik reklámkampánynál.
Munkatársaink azt is tudják, hogy országunk akkor fog előre jutni, ha a
vállalkozások, intézmények, szervezetek fejlődnek; a magyar vállalkozások,
illetve vállalkozók kreatív, piacképes és nem utolsó sorban reális elképzelései
megvalósulnak. Ehhez remek lehetőséget nyújtanak többek között az
Európai Uniós csatlakozásból származó olyan előnyök, mint a pályázati
források. Cégünk segítő jobbot nyújt e források megszerzéséhez, és ezáltal a
fejlődéshez.
Sikeres, támogatható pályázat elkészítéséhez elengedhetetlen, hogy
munkatársaink és Ügyfeleink között kétirányú kommunikáció alakuljon ki
már a közös munka kezdő szakaszában, és a teljes projekt ideje alatt fenn is
álljon. Ezt elősegítendő barátságos környezetben várjuk kedves Ügyfeleinket.
Tudatában vagyunk annak, hogy egy induló vállalkozásnak, ha lehet, még
többet kell nyújtania, mint versenytársainak. Éppen ezért tartjuk szem előtt:
„nincs pardon”, professzionális szolgáltatást kell nyújtanunk. Szakmai
tudásuk bővítése érdekében munkatársaink konferenciákon, tréningeken
vesznek részt.
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Szolgáltatásaink
Pályázatfigyelés:
Előzetes egyeztetés során megbeszéljük, felmérjük, milyen fejlesztéseket kíván
Ön a jövőben megvalósítani, amelyekhez hazai, illetve uniós forrásokat is
igénybe vehet. Ezt követően a terveinek megfelelő pályázatokról tájékoztatjuk
Önt.
Pályázati tanácsadás:
Konzultáció keretében ismertetjük, az Ön igényeinek megfelelő, aktuális
pályázati lehetőségeket.
Pályázatírás:
Miután megtaláltuk az Önnek megfelelő pályázati forrást, megvizsgáljuk, hogy
jogosult-e a támogatás igénybevételére, azaz a megvalósítani kívánt fejlesztés
megfelel-e a pályázati kiírás feltételeinek. Összeállítjuk a szükséges
dokumentumok listáját. Elkészítjük a teljes pályázati dokumentációt;
kidolgozzuk a pályázat szöveges részét, valamint összegyűjtjük a szükséges
mellékleteket, majd a kiírásnak megfelelő formában és mennyiségben
eljuttatjuk az elkészült pályázati anyagot a közreműködő szervezethez.
Projektmenedzsment:
Igény esetén vállaljuk a projekt utógondozását is. Segítséget nyújtunk a
támogatási

szerződés

értelmezésében,

kitöltésében,

a

szükséges

dokumentumok összeállításában. Elkészítjük az előrehaladási jelentéseket,
pénzügyi beszámolókat, valamint a pályázati elszámoló csomagot.
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Munkatársaink:
Marton Tünde Erzsébet - ügyvezető
Iskolai végzettség: mérlegképes könyvelő
Szakmai tapasztalat: statisztikus, anyagkönyvelő, pénzügyi munkatárs, pénzügyi
csoportvezető, könyvelő
Véber Veronika - pályázatíró
Iskolai végzettség: okleveles közgazdász gazdálkodási szakon, marketing
szakirányon
Szakmai tapasztalat: pénzügyi tanácsadó, munkaügyi ügyintéző
Jelenleg folyó projektjeink:
DOKTÁR Kft. - Telephelyfejlesztés (DDOP-2009.1.1.1./D)
Tudatában vagyunk annak, hogy egy induló vállalkozásnak, ha lehet, még
többet kell nyújtania, mint versenytársainak. Éppen ezért tartjuk szem előtt:
„nincs pardon”, professzionális szolgáltatást kell nyújtanunk.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és bízunk abban, hogy a jövőben módunk
lesz bizonyítani szakszerű munkavégzésünket.

Pécs, 2009. június 17.

Marton Tünde Erzsébet
Ügyvezető igazgató

