„Kiekvienas gali“ pasiūlymai
išmaniam augančiam verslui
Prisijungę prie verslumo platformos pasinaudokite specialiais pasiūlymais,
auginkite savo verslą ir valdykite jį dar efektyviau:
1. „Swedbank“ mokėjimų portalas – pažangus techninis sprendimas vykdyti e. mokėjimus. Su
„Swedbank“ mokėjimų portalu Jūsų verslas gali būti atviras internetiniams pardavimams 24 val. per
parą, 365 dienas per metus.

Skirtas apdoroti e. mokėjimus ir paprasčiau įdiegti daugelį populiarių mokėjimo būdų bei juos palaikyti.
Tinka ne tik e. prekybos įmonėms, bet ir besinaudojantiems e. mokėjimais lėšoms surinkti.
Įtrauktos papildomos paslaugos, kurias klientas pasirenka pagal savo verslo poreikius.

Specialus pasiūlymas, sudarant bent 1 metų laikotarpio sutartį:
Netaikomas paslaugos įdiegimo mokestis.
Pirmus 6 mėnesius netaikomas mėnesio mokestis.
Atsiskaitymų kortele operacijų įkainiai nuo 0,08 Eur.

Daugiau apie paslaugą

2. „ERPLY BOOKS“ – į smulkių ir vidutinių įmonių poreikius orientuotas buhalterinės apskaitos
įrankis. Didžiąją dalį kasdienių buhalterinės apskaitos operacijų galite automatizuoti: lengviau
tvarkysite buhalteriją, greičiau atliksite mokėjimų operacijas ir sumažinsite klaidų tikimybę.

Automatizuotos operacijos ir procesai.
Naujų funkcijų pritaikymas.
Galimybė sutelkti dėmesį į verslą, o ne į apskaitą.

Specialus pasiūlymas:
Internetinės buhalterinės apskaitos didysis paslaugų rinkinys.
Pirmus 6 mėnesius mokestis netaikomas.
Norint pasinaudoti šiuo pasiūlymu kreipkitės el. paštu kiekvienasgali@swedbank.lt.

Daugiau apie paslaugą

3. Išmanusis kortelių skaitytuvas – mažas ir patogus, valdomas išmaniuoju telefonu ar planšete.
Priimkite atsiskaitymus paprastomis ir bekontaktėmis kortelėmis.

Geriausias sprendimas, jei neturite nuolatinės paslaugų teikimo vietos, kilnojamai sezoninei ar
nereguliariai prekybai: mažas, lengvas, patogus naudotis.
Netaikomi jokie mėnesio nuomos mokesčiai.
Paprasta įdiegti ir naudotis patiems.

Specialus pasiūlymas:
Mažesnė vienkartinė skaitytuvo kaina – 99 Eur + PVM bei įkainiai (0,99% už operaciją (min 0,01 Eur).

Daugiau apie paslaugą

Specialūs pasiūlymai galioja visiems „Kiekvienas gali“ projekto dalyviams.

Kaip pasinaudoti šiuo pasiūlymu?
1.

Prisijunkite prie verslumo platformos „Kiekvienas gali“ užregistruodami savo įmonę
kiekvienasgali.swedbank.lt/lt/registruoti-imone#registruotis

2.

Kreipkitės el. paštu kiekvienasgali@swedbank.lt arba tel. 1633.

Pasiūlymas galioja nuo 2019 m. gegužės 16 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

