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Ma Magyarországon, túl van bonyolítva a pályázatírás világa, és rengeteg pályázatíró cég szolgáltatásai
között szerepel, a pályázat figyelés, viszont ezek nagyon sok esetben, csak hírlevél küldésből állnak és nincs
mögöttük valós tevékenység.

Mi segítsünk a vállalkozásoknak, hogy valóban megismerhessék, hogy milyen pályázati lehetőségeik
vannak, mielőtt belevágnak egy pályázat elkészíttetésébe. Személyre szabott pályázati konzultációt
biztosítunk ügyfeleinknek, hogy a legideálisabb támogatás legyen kiválasztva és benyújtva számukra.

Számunkra nagyon fontos, hogy ügyfeleink a számukra legmegfelelőbb szolgáltatásban részesüljenek,
ezért Ön saját maga tudja kiválasztani a számára ideális szolgáltatásunk.

Szolgáltatásaink:

Az egyszeri jogosultság
ellenőrzés, azon
vállalkozások és cégvezetők
részére szól, akik nem
akarnak elköteleződni
hosszabb távra, de tudni
szeretnék, hogy
vállalkozásuk jelenleg milyen
támogatások
igénybevételére jogosultak.
A konzultáció keretében
ügyfeleink megismerik a
lehetőségeiket és választ
kapnak a pályázatokkal
felmerülő kérdéseikre
szakértő kollégánktól

https://palyazatnekem.hu
info@palyazatnekem.hu

A Standard
szolgáltatásunk első
sorban, egyéni
vállalkozások számára lett
kialakítva. (legyen az akár
KATA-s) A szolgáltatás
keretében a vállalkozók
megismerik a számukra
elérhető támogatási
lehetőségek, illetve
segítséget kapnak, hogy
miként tudják
vállalkozásukat úgy
működtetni, hogy további
pályázatokra is jogosultak
legyenek a jövőben. A
kiválasztott pályázatok
esetében pedig az első
lépéstől a teljes
megvalósulásig tudjuk
kísérni ügyfeleink.
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Az Exclusive szolgáltatást
kifejezettel gazdasági
társaságok részére
alakítottuk ki. (Bt., Kft.,
Rt.) Ezzel a
szolgáltatással, a
cégvezető naprakészé
válik, hogy vállalkozását
milyen támogatási
lehetőségekkel tudja
fejleszteni. A személyre
szabott konzultációk
segítségével pedig, az
ügyfeleink ki tudják
választani, a céljaik
eléréséhez legmegfelelőbb
pályázatot. Ügyfeleinket
számukra megfelelő
pályázat megtalálásától a
fejlesztéseik teljes
megvalósulásáig kísérjük.

A VIP Plusz
szolgáltatásunkat, olyan
cég tulajdonosoknak és
cégvezetőknek
fejlesztettük ki, akik több
vállalkozásban is
érdekeltek és céljuk, hogy
ezek fejlesztését ne saját
tőkéből kelljen
finanszírozni, hanem akár
pályázati pénzből is meg
tudják tenni. A
szolgáltatás keretébe
ügyfeleik azon túl, hogy
havonta tudnak
konzultálni céljaikról,
szakértő kollégánkkal,
korlátlan mennyiségű
pályázatot készítünk el
neki sikerdíj alapon,
segítséget kapnak
pénzügyi, PR és marketing
területen is.
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Egyszeri pályázati jogosultság
ellenőrzés.

12 hónapos hozzáférés a
Pályázatnekem.hu,
pályázati jogosultság
ellenőrző rendszeréhez.

12 hónapos hozzáférés a
Pályázatnekem.hu,
pályázati jogosultság
ellenőrző rendszeréhez.

12 hónapos hozzáférés a
Pályázatnekem.hu,
pályázati jogosultság
ellenőrző rendszeréhez,
egyszerre 5 vállalkozás
részére

A jelenleg elérhető pályázati
lehetőségek összefoglalójának
elküldése e-mailben

Folyamatos pályázati
jogosultság ellenőrzés

Folyamatos pályázati
jogosultság ellenőrzés

Folyamatos pályázati
jogosultság ellenőrzés

24 órán belüli
kapcsolatfelvétel, a személyre
szabott konzultáció
leegyeztetés érdekében.

Saját felhasználói fiók a
PályázatNekem.hu
honlapon, amiben
megtekinthetők a
vállalkozás számára
megfelelő pályázatok
összefoglalói

Saját felhasználói fiók a
PályázatNekem.hu
honlapon, amiben
megtekinthetők a
vállalkozás számára
megfelelő pályázatok
összefoglalói

Saját felhasználói fiók a
PályázatNekem.hu
honlapon, amiben
megtekinthetők a
vállalkozás számára
megfelelő pályázatok
összefoglalói

1 óra személyre szabott
pályázati konzultáció szakértő
kollégánkkal, az emailben
megküldött pályázati
lehetőségekről.

Értesítés a releváns
pályázati lehetőségekről
(Csak azokról a
pályázatokról küldünk
értesítést, amelyekre
valóban jogosult a
vállalkozás)

Értesítés a releváns
pályázati lehetőségekről
(Csak azokról a
pályázatokról küldünk
értesítést, amelyekre
valóban jogosult a
vállalkozás)

Értesítés a releváns
pályázati lehetőségekről
(Csak azokról a
pályázatokról küldünk
értesítést, amelyekre
valóban jogosult a
vállalkozás)

X

Személyes kapcsolattartó a
szolgáltatás időtartama
alatt

Személyes kapcsolattartó a
szolgáltatás időtartama
alatt

Személyes kapcsolattartó a
szolgáltatás időtartama
alatt

X

E-mailes és telefonos
kapcsolattartás

E-mailes és telefonos
kapcsolattartás

E-mailes és telefonos
kapcsolattartás

X

2 óra személyre szabott
pályázati konzultáció
szakértő kollégánkkal. (A
szolgáltatásba foglat
konzultációk lejárta után,
további konzultációk is
igényelhetők, melyek díja:
20.000 Ft+Áfa/óra

5 óra személyre szabott
pályázati konzultáció
szakértő kollégánkkal. (A
szolgáltatásba foglat
konzultációk lejárta után,
további konzultációk is
igényelhetők, melyek díja:
20.000 Ft+Áfa/óra

12 óra személyre szabott
pályázati konzultáció
szakértő kollégánkkal. (A
szolgáltatásba foglat
konzultációk lejárta után,
további konzultációk is
igényelhetők, melyek díja:
20.000 Ft+Áfa/óra

X

Online időpont foglalási
rendszer, a pályázati

Online időpont foglalási
rendszer, a pályázati

Online időpont foglalási
rendszer, a pályázati
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konzultációk
leegyeztetésére

konzultációk
leegyeztetésére

konzultációk
leegyeztetésére

Sikerdíjas pályázatírás (A
szolgáltatás időtartama
alatt 2 db pályázatot
sikerdíj alapon készítünk
el, mely sikerdíj mértéke,
az elnyert támogatás 2-6%a között lesz)

Sikerdíjas pályázatírás (A
szolgáltatás időtartama
alatt 5 db pályázatot
sikerdíj alapon készítünk
el, mely sikerdíj mértéke,
az elnyert támogatás 2-6%a között lesz)

Sikerdíjas pályázatírás (A
szolgáltatás időtartama
alatt korlátlan mennyiségű
pályázatot sikerdíj alapon
készítünk el, mely sikerdíj
mértéke, az elnyert
támogatás 2-6%-a között
lesz)

A konkrét pályázatírás
közbeni egyeztetések és
megbeszélések a
pályázatíróval, nem
csökkentik a konzultációs
órák számát.

A konkrét pályázatírás
közbeni egyeztetések és
megbeszélések a
pályázatíróval, nem
csökkentik a konzultációs
órák számát.

A konkrét pályázatírás
közbeni egyeztetések és
megbeszélések a
pályázatíróval, nem
csökkentik a konzultációs
órák számát.

Cégadatok automatikus
frissítése a közhitelesen
elérhető adatok alapján

Cégadatok automatikus
frissítése a közhitelesen
elérhető adatok alapján

Cégadatok automatikus
frissítése a közhitelesen
elérhető adatok alapján

X

X

1 óra DÍJMENTES
vállalkozói hitel / pénzügyi
tanácsadás

1 óra DÍJMENTES
vállalkozói hitel / pénzügyi
tanácsadás

X

X

1 óra DÍJMENTES
PR tanácsadás

1 óra DÍJMENTES
PR tanácsadás

X

X

1 óra DÍJMENTES
Marketing tanácsadás

1 óra DÍJMENTES
Marketing tanácsadás

X

X

Kivitelező / beszállító
partnerek ajánlása

Kivitelező / beszállító
partnerek ajánlása

Bruttó: 63.500 Ft

Bruttó: 190.500 Ft

Bruttó: 349.250 Ft

Bruttó: 762.000 Ft

X

X
X
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