Cinema City primește susținere
decisivă pentru a se extinde
Cinema City a găsit în TMF Group un partener flexibil care
contribuie la creșterea sa rapidă pe o piață nouă.
Despre client
Membru Cineworld, grup ce își desfășoară activitatea pe teritoriul Poloniei, Israelului,
Ungariei, Republicii Cehe, Bulgariei, României și Slovaciei, Cinema City se numără printre
cele mai importante companii de proiecție cinematografică din Europa. Compania
gestionează 102 de multiplexuri cu un total de 992 de ecrane și o capacitate de peste
190.000 de locuri.
Cinema City are o echipă puternică formată din 160 de angajați, 18 dintre aceștia aflânduse în România.

Cu cuvintele noastre
„Am intrat pe piața românească în 2007, la început fără personal administrativ, deci am
avut nevoie urgent de un partener local profesionist care să se ocupe nu doar de aspectele
contabile ale afacerii, dar și de Resurse Umane, prin elaborarea primelor contracte.”

“Am intrat pe piața românească în
2007, la început fără personal
administrativ, deci am avut nevoie
urgent de un partener local
profesionist care să se ocupe nu
doar de aspectele contabile ale
afacerii, dar și de Resurse Umane ,
prin elaborarea primelor contracte.”
Yaniv Elias - Director Economic
Cinema City România

TMF Group oferă următoarele servicii
către Cinema City România:






Contabilitate
Resurse umane și salarizare
Declarații fiscale
Asistență privind obligațiile fiscale

„Ne-am propus să ne extindem rapid pe tot teritoriul țării, de aceea, sprijinul flexibil a fost
foarte important.”
„TMF Group a fost, evident, cea mai bună alegere pentru noi, dat fiind faptul că este
format din experți români în Resurse Umane, având o reputație excelentă, câștigată în
baza standardelor ridicate. Cinema City colaborează doar cu firme ce oferă servicii de înaltă
calitate.”

Cum ne-a ajutat TMF Group
„Relația noastră cu TMF Group s-a schimbat de-a lungul anilor, pe măsură ce afacerea
noastră s-a dezvoltat - acum avem propriul nostru personal administrativ. Cu toate acestea,
apelăm la specialiștii TMF Group pentru asistență referitor la salarizare, inclusiv pregătirea
fluturașilor de salariu și a declarațiilor fiscale.”
„Aceștia ne ajută să actualizăm registrului electronic al angajaților, generează rapoartele
statistice necesare și apelăm uneori la sfatul experților lor în Resurse Umane.”
„TMF Group ne-a câștigat încrederea prin serviciile oferite și apreciem atenția individuală
de care se bucură Cinema City la toate nivelurile.”

În viitor
„Cinema City întrevede mult mai multe oportunități pe piața românească. Ne așteptăm să
atingem o creștere de 100% până la mijlocul anului 2016, datorită celor 24 de
cinematografe active - cifră la care am ajuns în doar patru ani, și dezvoltarea continuă!”
„Pe măsură ce Cinema City continuă să se extindă în România, nevoile noastre de Resurse
Umane cresc și sperăm ca TMF Group să rămână expertul nostru preferat în acest
domeniu.”
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