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Partners

BOKFÖRINGSBYRÅER

Goda kunskaper om SUF bolag och �lial-

registrering. Genomföra moms- och F-skatt

registrering för �lialer. Du får även möjlighet

att sälja våra Ltd bolag

 

AFFILIATE

Erfarenhet av marknadsföring på Internet.

Du marknadsför våra produkter och

tjänster via din hemsida, sociala

medier emarketing kort och gott, nyttjar ditt

nätverk.

JURISTER

Att vägleda våra kunder optimalt samt

goda kunskaper om konstruktionen LTD

och SUF bolag. Du får även möjlighet att

sälja våra Ltd bolag

 

ÅTERFÖRSÄLJARE

Du köper våra UK och HK Limited bolag

och tjänster direkt av oss, därefter

fakturerar du dina kunder. Du kan använda

vårt material, allt efter ditt behov.

Vi försäkrar att LTD registrering 

med tjänster blir rätt genomförd, med rätt handlingar till respektive myndighet i UK. 

Vi följer lagstadgade föreskrifter som gäller för bolagsregistrering i United Kingdom.

BR Support 24/7

alla våra kunder får support för LTD & SUF bolag

# 1

https://bolagsregistrering.se/varning-for-ltd/
https://bolagsregistrering.com/


Header

Page 2

Marknadsföring

 

 

 

 

SKAPA ETT NÄTVERK

Nyttja eller skapa sociala medier

Email marketing om du har en Email lista se

över andra listor med presumtiva kunder.

Du kan sälja Ltd i alla länder.

Nämnas bör att vi har många kunder ifrån
bl.a. Danmark, Norge och Tyskland.

 

UPPDATERINGAR

Vi håller dig alltid "Up To Date!"

Antingen om det sker förändringar eller när

vi får in nya tjänster och produkter.

Vi registrerar bolag i +30 länder
Toppjurisdiktioner: Hong Kong, Irland och

Bulgarien
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Betalning & Provision

UTBETALNINGAR

När vi erhållit betalning av kunden då får du

din ersättning omgående!

Vi har ingen ackumulerad utbetalning.

Till skillnad från många andra program be-
höver du inte ha ett minimum belopp innan
utbetalning sker.

TRE TYPER AV FÖRSÄLJNING!

1. Tipspengar

Du tipsar oss om en kund

Vi gör allt arbete, vid ett avslut, betalning,

då får du din ersättning omgående.

2. Du fakturerar dina kunder

och köper bolag och tjänster av oss.

3. Du hyr en färdig hemsida av oss

med all information och tjänster om UK Ltd

Vi uppdaterar med dina egna tjänster

och lägger in dina kontaktuppgifter.

100% Support får du alltid!

 

BolagsRegistrering arbetar professionellt

Vi har erfarenhet sedan år 2002 

detta har resulterat i ett stort nätverk.

Vi har utökat våra tjänster allt efter behov

och önskemål ifrån kunder och besökare

Vi ger en helhetslösning både före 
och efter en registrering.

Se vår Portfolio BolagsRegistrering !
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TACK FÖR 

VISAT INTRESSE! 

 

SKICKA GÄRNA DIN FEEDBACK.

Maila oss din intresseanmälan
Du fyller i dina uppgifter direkt online!

Vi ser fram emot ett långt
och givande samarbet!

https://bolagsregistrering.se/arbeta-med-br/

