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CONCIERGE

DAS BERMUDAS
A Agência de Desenvolvimento de Negócios das Bermudas (BDA) oferece um serviço de Concierge
para ajudar empresas que buscam estabelecer operações na nossa jurisdição. Congratulamo-nos
com aqueles que investem nas Bermudas. A nossa equipa de Concierge (Portaria) é o principal
ponto de contato para conectar clientes com profissionais da indústria, governo, autoridades
reguladoras e suporte a serviços como corretores de imóveis, escritórios de advocacia, auditores
e peritos de deslocalização. Nosso objetivo. Ajudar a fazer a sua empresa relocar-se rapidamente
e fazer negócios nas Bermudas de form benéfica e direta.

Conectando Negocios

COMO PODE O NOSSO
CONCIERGE AJUDAR?
Se você é uma nova empresa ou uma multi-nacional, você
pode depender dos serviços de Concierge (portaria) de
negócio como seu parceiro estratégico. Considerando
a Bermuda como sua base para o negócio? Nós
fornecemos os fatos e recursos e depois de ter
tomado uma decisão, ajudamos a organizar
o processo de lançamento – tudo a
partir de autorizações de trabalho
e de pessoal para encontrar o
espaço de escritório
de direito.

Trabalhamos com clientes para atender
as suas necessidades específicas, desde o
primeiro contato até à confirmação final.
Nossa equipa irá:
responder perguntas sobre a
jurisdição e fazer negócios aqui
conectá-lo à nossa rede
de parceiros respeitados
nos diferentes sectors de
indústria, incluindo a lei e a
contabilidade de empresas,
especialistas de Informatica,
bancos, administradores
e outros profissionais
relevantes da indústria. Isso
garante que você ganhará
uma sólida compreensão do
ambiente empresarial local
fazer introdução directa, através
da Unidade de Desenvolvimento
de Negócios das Bermudas
(BDU) (Business Develop Unit),
principais representantes do
governo, incluindo finanças,
imigração, registro de empresas,
costumes e o escritório de
impostos. O nosso Concierge
orientá você através do
processo de autorizações de
trabalho, certificados e outros
documentos necessários

direcioná-lo para outros
departamentos do governo,
dependendo da necessidade,
incluindo saúde, planejamento
de ambiente, etc.
apresentá-lo aos representantes
da Autoridade Monetária das
Bermudas (BMA), a autoridade
reguladora das Bermudas
fazer mais apresentações para
contactos essenciais na indústria
e associações em todos os
setores, incluindo gestão de
activos, banca, cativos, ILS,
(seguros, transporte, tecnologia
e relações de confiança
para facilitar o arranque e
construir redes estratégicas)
acelerar o estabelecimento
de uma presença física
estabelecendo contactos com
provedores de imobiliária,
parceiros de informática,
especialistas de recursos
humanos e de recrutamento
e outros fornecedores

Através da nossa relação com a unidade de
desenvolvimento de negócios do governo, nós
fornecemos novas empresas com um único
ponto de contato.
Vamos facilitar os processos
de aplicação governamental
para os nossos clients assitindo
com novas aplicações de
autorizações de trabalho da
empresa através do Concierge
para acelerar e proporcionar
uma transição de domiciliação
mais suave nas Bermudas.
Reconhecemos que a velocidade de
entrada no mercado é fundamental
para todos os nossos clientes.
O Concierge vai colocá-lo em
contato com uma rede relevante

Nosso serviço
de Concierge de
negócios também
tem parcerias com
empresas já existentes
nas Bermudas para
ajudá-las a crescer.

de prestadores qualificados
de serviços para garantir o
seu rolo de negócios – é tão
rápido quanto possível e você
pode começar do zero.
Agradecemos sua decisão de abrir
uma operação nas Bermudas,
afeta mais do que apenas um
negócio. Nosso Concierge tira o
stress da relocação, garantindo
que você tem acesso a facilidades
culturais, desportivas e sociais
em toda a ilha e que então se
sinta verdadeiramente em casa
nas Bermudas. Podemos também

Nós podemos:
	fornecer acesso rápido a novos
negócios através de apresentações

fornecer referências para porteiros
pessoais baseados na ilha e
serviços de relocação que podem
organizar os detalhes de suas
acomodações, excursões de escola,
associações de clube e ginásio, etc.
Nosso serviço de Concierge de
negócios também tem parcerias
com empresas já existentes nas
Bermudas para ajudá-las a crescer.

	resolver problemas que
possam surgir com licenças
e papelada, actuando como
uma ligação direta com o
departamentos governamentais
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Com um primeiro contato
com os nossos gerentes
de desenvolvimento de
negócios irá colocar a
sua empresa no caminho
certo para o sucesso. O
sistema de referência pode
ser diretamente à nossa
agência, ou através de
um dos nossos parceiros
de indústria. Os clientes
recebem um serviço
de primeira classe e a
hospitalidade da nossa
equipa de profissionais.

Nós discutiremos os
detalhes do seu negócio
para garantir que
conectamos você com os
serviços locais relevantes.
Todas as informações
fornecidas para o BDA são
confidenciais e só serão
utilizadas para apresentarlhes a parceiros úteis,
fornecedores e agências
governamentais.

Análise de necessidades.
Nós trabalhamos de perto
com clientes individuais
para determinar o melhor
caminho para o seu
negócio. As Bermudas são
uma jurisdição sofisticada,
tornando-se imperativo
para projetar um
apropriado, personalizado
plano inicial para que sua
empresa possa prosperar.

Nossa equipa de
Concierge irá agendar
reuniões com a Unidade
de Desenvolvimento de
Negócios das Bermudas
(BDU) (Business Develop
Unit), bem como
prestadores de serviços
adequados. As informações
de rastreio inicial das
discussões do cliente são
usadas para preparar as
partes relevantes para
essas reuniões.

Contacte-nos para organizar uma consulta inicial, para que
possamos começar a fazer as coisas andarem para você.

Maxwell Roberts Building, 6th Floor
1 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

+ 1 441 292 0632
info@bda.bm
www.bda.bm

