NBB National Business Brokers jest międzynarodową siecią brokerów
biznesowych i konsultantów działającą na całym świecie.
Doradzamy w przedsięwzięciach biznesowych w sposób dyskretny,
łącząc nasze osobiste zaangaŜowanie, doświadczenie i wiedzę
z profesjonalnymi narzędziami dostępnymi w sieci NBB.
NBB jest członkiem międzynarodowych organizacji brokerów biznesowych:
Mergers & Acquisitions
Source

www.nbbrokers.com

CO I JAK?

NBB świadczy m.in. następujące usługi:
•

Kupno i sprzedaŜ przedsiębiorstw
Fuzje i przejęcia (M&A)

•

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

•

Inne pośrednictwo i doradztwo biznesowe

•

Wycena przedsiębiorstw, analizy finansowe i rynkowe
NBB to uznana marka, wiedza,
doświadczenie i sprawdzone narzędzia:

• WhiteOffice– specjalnie zaprojektowany na potrzeby NBB
wielojęzyczny system do obsługi lokalnych biur i ich klientów
• Business Valuation – program do wyceny przedsiębiorstw
• Wielojęzyczny portal internetowy dla klientów oraz intranet
System międzynarodowych i lokalnych szkoleń i kursów
aktualizujących w Portugalii i w innych krajach
Wewnętrzny system komunikacji z innymi Partnerami NBB
Bezpośredni dostęp do międzynarodowych funduszy
i instytucji finansowych dzięki korzystnym globalnym
porozumieniom pomiędzy nimi a NBB

O NBB

2001 – Międzynarodowa sieć NBB powstała z połączenia
skandynawskiej Euro Business Brokers (EBB) oraz
portugalskiej Onebiz Group (wiodąca firma specjalizująca się
w usługach dla przedsiębiorstw)
2006 - Onebiz Group stał się wyłącznym właścicielem NBB
2007 - NBB rozpoczął działalność w Polsce, a Luis Brusa
dołączył do międzynarodowego zespołu Partnerów NBB
2009 / 2011 - Luis Brusa i jego spółka ABRUSA.PL stał się
wyłącznym reprezentantem NBB w Polsce: Master-NBB
2011 - Group Sartorial stał się współwłaścicielem NBB.
Od 2012 – rozwój sieci nowych biur NBB w Polsce
we współpracy z lokalnymi Partnerami.
Dziś Onebiz, Sartorial i NBB tworzą międzynarodową sieć
partnerów biznesowych na całym świecie, docierają do 25.000
klientów, świadcząc usługi o wartości ok. 120 mln € rocznie.

KONTAKT

Centrala NBB w Polsce:
NBB - NATIONAL BUSINESS BROKERS, POLAND
ul. Marszałkowska 83/6, 00-683 Warszawa
Tel. +48 22 621 87 36 | Fax. +48 22 891 01 50
poland@nbbrokers.com
lub kontakt@abrusa.pl

Więcej o NBB, jej usługach, ofertach
i moŜliwościach współpracy
równieŜ na:
www.nbbrokers.com
oraz

www.abrusa.pl

