SAJTÓKÖZLEMÉNY
Fejlesztési beruházás a Foldana Kft.-nél
2012. december 21.
A Foldana Kft. 2011. november és 2012. októbere között irodai
infrastrukturális beruházását hajtott végre mintegy bruttó 10 millió forint
értékben, amelyből 2,4 millió forint vissza nem térítendő EU-s támogatást
nyert el.
A Foldana Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft. a KMOP-1.2.1-11/M-2011-0781
azonosítószámú projekt keretében 22% saját erő biztosításával 30%-os mértékű,
2,4 millió forint vissza nem térítendő támogatást illetve 48%-os mértékű 3,8 millió
forint visszatérítendő támogatást nyert el a „Mikrovállalkozások fejlesztése” tárgyú
pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A bruttó több, mint 10 millió forint
összköltségű projekt keretében a társaság lehetővé tette, hogy az általa kezelt
társasházak tulajdonosai elektronikus ügyfélszolgálaton keresztül intézhessék
ügyeiket. Továbbá sor került a társaság követeléskezelési tevékenységének
kiterjesztésére is az erre specializált cél szoftver beszerzésével valamint
bérmentesítő borítéktöltő automata rendszer megvásárlásával.
A társaság központi irodájában sor került az informatikai rendszerek
korszerűsítésére, iktatási rendszer bevezetésére valamint kialakításra került egy
központi automata telefonrendszer is az ügyfelek megfelelő kiszolgálása érdekében.
Társaságunk fő tevékenysége a professzionális társasházkezelés. Ebben a
tevékenységben olyan hatékony szolgáltatást tudunk nyújtani a piacon, amelyre
nagy kereslet van. Ezen tevékenységnek legfontosabb eleme a társasház pénzügyi
likviditásának biztosítása, amely három módszerrel érhető el: az éves költségek
megfelelő tervezése, a szükséges befizetendők több csatornás közlése a társasház
tulajdonostársai felé, ezalatt értendő a számlalevél formátumú letéphető „csekkes“
közös költség értesítő valamint az elektronikus értesítések is, utoljára de nem
utolsó sorban a közös költség tartozások hatékony jogi úton történő behajtása. A
társasházkezelés második legfontosabb eleme a kommunikáció és az
ügyfélszolgálati tevékenység, amelyre a jövőben még nagyobb hangsúlyt kívánunk
fektetni. A beruházás megvalósításával mind a követelésbehajtásban, mind az
ügyfélszolgálati tevékenységben olyan kapacitás növekedést tudunk elérni, amivel
további társasházak részére tudjuk elérhetővé tenni szolgáltatásunkat.
A tevékenységi kör bővítését követően a követeléskezelésben szerzett
tapasztalataink alkalmassá tesznek új vevőkör megszerzésére főként pénzintézetek
és közműszolgáltatók személyében. Kiemelendő, hogy a követeléskezelési
tevékenység zömmel kommunikáció alapú és ezért országos szintre kiterjeszthető.
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