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ВАШИЯТ НАДЕЖДЕН ПАРНЬОР
ВЪВ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДАНЪЦИ



Радваме се, че имаме повече от 445 
представителства в 59 страни, които ни 
помагат да обслужваме повече от 
250000 клиенти в продължение на 15 
години усилен труд. 

Главната ни цел е да бъдем по-близо до нашите клиенти, да разбираме по-добре техните 
нужди и да осигуряваме професионално и надеждно обслужване. Ежедневно споделяме 
опит с нашите партньори, което води до по-качествено обслужване и доволни клиенти.  
Предлагаме Ви възможността да се присъедините към нашата партньорска мрежа и да 
използвате всички преимущества, които компанията предоставя. 

Назначен мениджър, който ще обучи и съдейства на 
вашия екип.
Онлайн акаунт с база данни относно статуса на вашите 
клиенти, както и общ преглед на данни за комисиони. 
Лесно попълване на формуляри за връщане на данъци, 
съпроводени с подробни инструкции.
Специален линк за компанията Ви на www.rttax.com, 
който да споделяте с клиентите си (относно текущи 
промоции, клиентски регистрации, калкулация на 
възстановима сума и др.)
Съдействие за онлайн- и офлайн-маркетинг кампании. 
Безплатни рекламни материали. 
Споделяне на специална връзка на вашата Facebook 
страница или в други социални мрежи.

Сключва се договор за сътрудничество с RT TAX.

Обслужване на клиенти на RT TAX чрез приемане 
на пакет документи във вашия офис.

Изпращане на документите до RT TAX.

RT TAX възстановява данъци директно към 
клиента– Вие получавате комисиона за всеки 
успешен случай.

НАЧИНИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА НОВИ 
КЛИЕНТИ: 
Позициониране на RT TAX банер на вашия 

уебсайт.

Изпращане на имейли до вашите клиенти.

Споделяне на специална връзка на вашата 

Facebook страница или в други социални 

мрежи.

Вие ни предоставяте данни на вашите 

клиенти, за да осъществим директен 

контакт с тях.

ПОЛЗИ ЗА ВАШАТА КОМПАНИЯ:

Допълнителни приходи.

Доволни клиенти.

Допълнителни услуги за вашите 
клиенти.

ПОЛЗИ ЗА ВАШИТЕ КЛИЕНТИ:

Законна процедура за връщане на 
данъци.
Възможно най-висока възстановима 
стойност по закон.
Парите се превеждат директно по 
предоставена от клиента банкова 
сметка.
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Ръст на партньорска мрежа

ДА СТАНЕШ ПАРТНЬОР НА RT TAX

КАК ДА С ТАНЕТЕ ПАРТНЬОР:

ПОЛЗИ ОТ С ЪТРУДНИЧЕС ТВО:  
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