Profil
Od roku 1998 nabízí naše společnost široké spektrum služeb. Vedle klasických činností
jako je účetnictví, mzdové účetnictví a poradenství, se společnost specializuje a garantuje
zahraničním společnostem úspěšný Start up v České republice. Naši dlouhodobě
zaměstnaní pracovníci disponují potřebnou kvalifikací a vzděláním, které jim umožňuje
optimálně splnit veškeré obchodní a technické požadavky. Naše společnost může
poskytnout v ruzných lokalitách pronájem vlastních prostor. Komunikace se zákazníky
probíhá v českém, německém, anglickém a ruském jazyce.
Obzvláště v průmyslovém parku v Libavské Údolí nabízí společnost Immogard s.r.o. plný
servis od založení po kompletní převedení společnosti, a to včetně převzetí obchodních
a technických činností, až po kompletní péči o zákazníka. Na přání můžeme od
objednatele převzít různé výrobní činnosti a později mu je předat jako kompletní
společnost.

Nabídka služeb
Pronájem – průmyslových a kancelářských prostor
Finanční účetnictví / Mzdové účetnictví
Založení společnosti
/ Poradenství

Náš cíl
Účel společnosti
Uspokojit požadavky našich zákazníků a kdykoli nabídnout něco navíc.
Výkony
Péče o mandanta a nájemce na nejvyšší možné úrovni, s motivovanými pracovníky, kteří
disponují potřebnou kvalifikací.
Hodnoty společnosti
Kultura hodnoty společnosti je výrazem vzájemné úcty, spravedlnosti a tolerance. To co
slíbíme , také dodržíme. Profesionalita, spolehlivost a poctivost spolu s otevřeností a
důvěrou, nám umožňuje žít se základním positivním zaměřením.
Naše jednání je cíleně zaměřené k dosažení přiměřených výnosů.

Kontakt
IMMOGARD s.r.o.
Libavské Udoli 44
357 51 Libavské Udoli
Česká Republika

Vedení společnosti
Dipl. Wirt. Ing. Werner A. Sinz
Řeči: německy, anglicky
Te.l: +420 352 370 370
Mob +491 511 632 1941

Správa společnosti
Tolarová Annamarie
Řeči: německy, česky
Tel.: +420 352 370 011
Mob +420 731 808 386
sekretariat@immogard.cz

Správa společnosti
Blechová Veronika
Řeči: německy, česky
Tel.: +420 352 370 370
Mob +420 736 622 675
veronika.blechova@immogard.cz

Účetní oddělení
Holá Blanka
Řeči: česky
Tel.: +420 352 370 372
Mob +420 731 510 328
blanka.hola@immogard.cz

Fakturační oddělení
Stoklasová Marie
Řeči: česky
Tel.: +420 352 370 373
Mob +420 736 622 671
clo@alligard.cz

Technik závodu
Dlesk Ludvík
Řeči: česky
Tel.: +420 352 370 324
Mob +420 732 721 941
ldlesk@alligard.cz

Personální oddělení
(Externí poskytovatelé služeb v našich
prostorech)
Skopalová Irena
Řeči: německy, česky
Tel.: +420 352 370 374
Mob +420 736 622 673
irena.skopalova@immogard.cz

