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Twoje
Bezpieczne
Należności To
Siła MŚP

TBN to usługa, która
nie jest dla wszystkich
Przedsiębiorców.
TBN to usługa
dla tych, którzy
chcą więcej. Dla
Przedsiębiorców,
których nie zadowala
średnia półka, średni
wynik - zarówno w
życiu, jak i biznesie.
Dlaczego? Bo na
średni wynik szkoda
im życia i ich
cennego czasu.
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TBN dla Przedsiębiorców,
Którzy Chcą

UNIKNĄĆ ZATORÓW
PŁATNICZYCH

Zwielokrotnić
swój zysk

Zwiększyć obrót
bez inwestowania

Zwielokrotnić szanse
w przetargach

Zdobyć przewagę
konkurencyjną

Więcej odpoczywać
I normalnie żyć

Powiesz: ale przecież wszyscy przedsiębiorcy
tego chcą. Tak. Wszyscy, ale TBN jest tylko
dla tych, którzy działają – nie tylko mówią, że
chcą. Sięgają po nowe możliwości.

Nie tylko o nich myślą podczas trudnych,
bezsennych nocy. Którzy podjęli decyzję,
że osiągną znacznie więcej. Jeśli chcesz
działać – jesteś w dobrym miejscu.

Siła MŚP
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Życie Przedsiębiorcy,
Prawdziwe Wyzwania
Przedsiębiorcy w Polsce mają trzy
poważne problemy

Co mówią liczby o życiu
polskiego Przedsiębiorcy?

• • Zator płatniczy

• • 65% Przedsiębiorców boryka się z zatorem płatniczym

•• Znaczne opóźnienia w płatnościach za wystawione faktury

• • 50% faktur jest opłacanych po terminie

• • Wydłużony termin płatności

• • Wg Przedsiębiorców zator aż w 39,8% odpowiada za
bankructwo firmy

Brak pieniędzy – zastój

Brak czasu – brak rozwoju

(1)

Doba ma tylko 24H. Jeśli większość czasu przeznaczasz na
walkę o przetrwanie, upominanie się o swoje pieniądze
od spóźnionych kontrahentów, to prędzej czy później,
zostajesz w tyle. Żeby iść naprzód, potrzebujesz czasu
i spokoju na opracowanie skutecznej strategii rozwoju.
(1) Źródło: BIG InfoMonitor 04-2018
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Morale
i Motywacja w Dół

Brak pieniędzy całkowicie blokuje rozwój firmy. Nie inwestujesz. Twoja przewaga konkurencyjna spada. Żeby coś sprzedać
i mieć pieniądze na wypłaty oraz swoje zobowiązania – zaniżasz ceny. Niższe ceny to pierwszy krok do zwinięcia firmy. Niestety.

Brak pieniędzy całkowicie blokuje rozwój firmy. Nie
inwestujesz. Twoja przewaga konkurencyjna spada.
Żeby coś sprzedać i mieć pieniądze na wypłaty i swoje
zobowiązania – zaniżasz ceny. Niższe ceny to pierwszy
krok do zwinięcia firmy. Niestety.

Czym jest TBN

Przedsiębiorcy to nie roboty. To ludzie,
którzy, czują, mają swoje wizje i z odwagą
podejmują wyzwania. W chwili, gdy nie
otrzymujesz pieniędzy na czas i ten stan
się przedłuża, spada Twoje morale. Pojawia się stres i frustracja. Firma, w którą
wkładasz swoje serce, zamiast być drogą
do wolności i zysku, staje się ciężarem.
Z dnia na dzień coraz więcej Cię kosztuje:
pieniędzy i stresu. W końcu zadajesz sobie pytanie: po co to wszystko?
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Płynność
Finansowa
i Szybki
Rozwój
Twoje Bezpieczne Należności to
piekielnie skuteczne narzędzie
biznesowe. To holistyczne zarządzanie
wierzytelnościami, które wygeneruje zysk
i da Ci mocną przewagę konkurencyjną.
TBN uwolni Cię od zatoru płatniczego,
spóźnionych kontrahentów, braku
pieniędzy na rozwój. Dlaczego TBN
wyróżnia się na rynku? Ponieważ jego
moc tkwi w kompleksowym zarządzaniu
wierzytelnościami i skuteczności
naszego zespołu, która w przypadku
odzyskiwania pieniędzy wynosi aż 98%.
Zamień pojedynczą usługę na system
generujący zysk.

|
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Może Ci być
Lżej i Prościej
Nie mamy zamiaru Cię
czarować – w biznesie
nigdy całkowicie nie
wyeliminujesz ryzyka,
ale możesz maksymalnie je ograniczyć. Po to
jest TBN.
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Ruszasz Do Przodu
Przedsiębiorcy, oprócz wizji, odwagi, wiedzy, tytanicznej pracy, muszą mieć jeszcze coś: twarde
tyłki. Ale Twoje życie może być prostsze i prowadzenie firmy może być lżejsze. Pod jednym
warunkiem, że skorzystasz z silnego wsparcia, pracy zespołowej, dzięki której rozbroisz zator
płatniczy. Pamiętaj: od razu nie zmienisz rzeczywistości, która Cię otacza, prawa, spóźnionych
kontrahentów, warunków zewnętrznych, ale możesz zmienić swój system – od razu skorzystać z
silnego narzędzia biznesowego, które da Ci większą pewność o jutro (całkowita w biznesie nie
istnieje), przewagę konkurencyjną i pieniądze. Zagwarantuje szybszy rozwój.

TBN to 4 usługi w jednym, prostym pakiecie:

1

2

3

4

Kontrola

Monitoring

Wsparcie Prawne

Faktoring+

Kontrola obecnych i
przyszłych Kontrahentów
oraz umów

Stały monitoring
należności:
pieniądze na czas

Sądowe i egzekucyjne dochodzenie
należności

Gotówka za faktury:
nie czekasz, masz
przewagę

Siła MŚP
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Monitoring
Należności

Zabezpieczenie Współpracy

Monitoring To Klucz do Zysku i Spokoju

W biznesie nie chodzi o zdobycie jakiegokolwiek
Klienta. Chodzi o podpisanie kontraktu, który
przyniesie Ci zysk, a nie stratę i kolejny problem.

1
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Kontrola
Klientów
Od tego, czy Twój Kontrahent jest wypłacalny,
czy nie zalega z płatnościami, zależy Twój zysk
i przyszłość współpracy.

Kontrola Klientów

|

Co dla Ciebie zrobimy
• • Zbadamy kondycję finansową Kontrahenta
• • Przeanalizujemy ewentualne zadłużenie
• • Zweryfikujemy kadrę zarządzającą
• • Skorzystamy z największych baz wywiadowni
gospodarczych – nasze dane są pewne
w 120%

|

Kontakt

Monitoring należności skutecznie eliminuje spóźnienia
w opłacaniu faktur. Dzięki niemu pieniądze masz na
czas. Zapominasz o nerwach. Zachowujesz płynność
finansową.
Monitoring należności to jasny komunikat dla Twoich
Klientów: szanuję swoją pracę i swoje pieniądze.
Sam jestem fair i angażuję się w pracę dla Ciebie.
Oczekuję uczciwej wymiany, czyli terminowej płatności.

Co dla Ciebie zrobimy
• • Skontaktujemy się z Twoimi Kontrahentami
•• Jeśli Monitoring nie zdyscyplinuje Twojego Kontrahenta
przeprowadzimy polubowną windykację należności
• • Dodatkowo przeprowadzimy negocjacje i mediacje
w siedzibie dłużnika
• • Zweryfikujemy majątek zobowiązanego

Monitoring

2
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Wsparcie Prawne
Dochodzenie Twoich Należności
Nawet pieniądze, które wydają Ci się stracone – da się
odzyskać. Pod jednym warunkiem. Jeśli masz mocne
wsparcie ekspertów, którzy codziennie i od 20 lat zajmują
się takimi trudnymi sprawami. Jeśli polubowna windykacja
nie odniosła porządanego skutku, czyli, jeśli nie odzyskałeś
swoich pieniędzy, przyszedł czas na wytoczenie broni
cięższego kalibru, czyli sądowe
i egzekucyjne dochodzenie Twoich Należności.

Co dla Ciebie zrobimy
•• Całkowicie ściągniemy z Ciebie ciężar prowadzenia sprawy
• • Przygotujemy dokumentację do wszczęcia procesu
•• Powołamy wnioski dowodowe, osobowe i przedmiotowe
• • Będziemy Twoim reprezentantem procesowym
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Wsparcie
Prawne

Faktoring+

3

4
Faktoring+ to Killer Zatoru Płatniczego
Faktoring+ celnie uderza w samo serce
problemu małych i średnich przedsiębiorstw.
Likwiduje zator płatniczy, uwalnia od czekania
na pieniądze – masz je zaraz po sprzedaży
towaru, usługi. Poprawia płynność finansową
przedsiębiorstwa. Ściąga z Twoich barków stres
o pieniądze. Faktoring+ to coś znacznie więcej
niż samo finansowanie.
Więcej informacji na www.faktoring-plus.pl

Co dla Ciebie zrobimy
• • Szybko sfinansujemy Twoje faktury

• • Będziemy działać z różnych stron: współpraca
z komornikami

• • Przeprowadzimy stały monitoring
sfinansowanych faktur

• • Przeprowadzimy negocjacje

• • Zapewnimy kontrolę Kontrahentów

• • Przeprowadzimy czynności terenowe

|

• • Zweryfikujemy Twoje umowy

Siła MŚP

Dogmat Systemy to zgrany i silny zespół
ekspertów, którzy od 1999 r. wspierają
Przedsiębiorców w zarządzaniu
wierzytelnościami. Na naszym
doświadczeniu i wiedzy polegają małe
oraz średnie firmy, jak i duże korporacje.
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Doświadczenia

Dogmat Systemy
w Liczbach

Nasz biznes stworzyliśmy od
zera. Własnymi siłami. Bez
zaplecza finansowego, bo
taka była nasza decyzja,
bo tak chcieliśmy. Dogmat
Systemy to firma rodzinna
i w rodzinie tkwi nasza siła.
Przeszliśmy długą drogę.
Podczas niej mierzyliśmy
się z wieloma wyzwaniami.
Nie raz podejmowaliśmy
ryzykowne decyzje. Na
naszym koncie mamy duże
sukcesy, jak i porażki. Sukcesy
świętowaliśmy, natomiast
porażki były dla nas cenną
lekcją, dzięki której stale
doskonaliliśmy naszą pracę.
Od początku ważny był dla
nas kręgosłup moralny,

Dzięki systematycznej weryfikacji zminimalizowaliśmy ryzyko
współpracy z nieuczciwym Kontrahentem, a tym samym
ograniczyliśmy stratę finansową naszych Klientów.

uczciwość
i silne relacje biznesowe.
Wychodzimy z założenia, że
nie ze wszystkimi nam po
drodze. Nie z każdym musimy
pracować – nie za wszelką
cenę.
Misją Dogmat Systemy
jest codzienne wspieranie
Przedsiębiorców. Chcemy, by
ich życie nie było tylko walką
o przetrwanie, ale dawało
im pieniądze, satysfakcję
i radość. Pracujemy po to,
aby żyć, nie na odwrót. Jeśli
nasze wartości są Ci bliskie
– zapraszamy do wspólnego
działania. Nie czekaj dłużej.
Rozwiń swój potencjał. Teraz.
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Systematyczny pro-sprzedażowy monitoring należności
znacznie ograniczył przekazywanie spraw na drogę
postępowania sądowego. Nasi Klienci w szybkim czasie
odzyskali swoje należności i w wielu przypadkach uniknęli
kosztów postępowania sądowego.

20
LAT

80
MLN

3
TYS

98
PROC

20
PROC

na rynku
Zarządzania
wierzytelnościami

ZŁ NALEŻNOŚCI
NASZYCH KLIENTÓW
W OSTATNIM ROKU

FAKTUR
MONITORUJEMY
SYSTEMATYCZNIE

TERMINOWO
SPŁACONYCH FAKTUR
DZIĘKI MONITOWI

ZWIĘKSZONA
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA
NASZYCH KLIENTÓW
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Pan Marek - Branża IT
“...Podjęcie współpracy z firmą Dogmat Systemy wpłynęło na polepszenie naszego cash flow, możliwości planowania większych kontraktów bez potrzeby zadłużania się, możliwość właściwego zaplanowania realizacji kontraktów i naszych bieżących wydatków. Dzięki
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Pani Anna - Branża Medyczna

Co o Nas Mówią
Nasi Partnerzy?

“...Podjęcie współpracy i brak konieczności oczekiwania przez 60 dni na
zapłatę za fakturę dało nam możliwość podwojenia startów w przetargach.
Współpraca z firmą Dogmat Systemy wpłynęła na poprawę płynności
finansowej, pozwala nam szybciej się rozwijać oraz inwestować. Podczas
współpracy ważne są wszystkie z wymienionych wartości, które pozytywnie

finansowaniu w usłudze Faktoring+ możemy bardziej skoncentrować

na nią wpływają: rzetelność, otwartość, elastyczność, skuteczność, rela-

się na naszej głównej działalności, czyli obsłudze naszych klientów.”

cyjność, jakość obsługi oraz szybka komunikacja.”

Pan Dariusz - Branża medyczna

Pan Marek - Branża Transportowa
“...Państwa firmę polecił mi mój znajomy, jako rzetelną i dobrze współpracu-

“...Rozpoczynając współpracę w roku 2015 firma Dogmat Systemy była

jącą z kontrahentami. Dzięki współpracy z Dogmat Systemy uzyskaliśmy

otwarta na nasze potrzeby, oferując dobre warunki handlowe. Podję-

płynność finansową, gdzie termin płatności przy takiej branży jak nasza,

cie współpracy pozwoliło naszej firmie poprawić kondycję finansową.

czyli transportowa, jest bardzo długi. Z moich barków zdjęli Państwo

Wartości, które cenię przy współpracy z firmą Dogmat Systemy to:

również kontrolę finansową nad naszymi kontrahentami - przypilnowanie

Rzetelność, Otwartość, Elastyczność Skuteczność, Relacyjność, Ja-

terminów płatności. Nasza flota na początku naszej współpracy wynosiła 4

kość obsługi, Szybka komunikacja zwrotna.”

samochody, na dzień dzisiejszy jest ich 10, czyli rozwijamy się.”

Pan Patryk - Branża Spożywcza

Pan Andrzej - Branża Instalacyjna
“...Wybrałem Państwa firmę przede wszystkim ze względu na elastyczne

“...Rozpoczynając współpracę z Dogmat Systemy zwróciłem uwagę na

podejście do klienta i możliwość negocjowania warunków finalnych. Na

to, iż nie muszę inwestować swojego kapitału do zwiększenia obrotów

pewno współpraca nasza poprawiła naszą płynność finansową i terminowe

oraz nie muszę “użerać się” z klientami, którzy mają przeterminowane

rozliczanie się z dostawcami. Poleciłbym i już nawet poleciłem współpracę

płatności i wstrzymywać do nich sprzedaż. Pieniądze natomiast za

z Dogmat Systemy. Rzetelność, Otwartość, Elastyczność, Skuteczność, Re-

wystawione FV trafiają na moje konto firmowe bez żadnych dodatko-

lacyjność, Jakość obsługi, Szybka komunikacja zwrotna – jako firma zasłu-

wych, ukrytych kosztów.”

gujecie na wszystkie powyższe wartości😊.”

Działaj.

Adres: Powstańców Wielkopolskich 2,
62-002 Suchy Las

Telefon: +48 61 651 20 20
Infolinia: +48 722 33 55 33
Faks: +48 61 651 20 21
E-mail: TBN@dogmatsystemy.pl

www.DogmatSystemy.pl

