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4. KVARTAL 2018
Datoer i kvartalet der gik:
24-10-2018 Opstart af samarbejde med Danbolig Randers om gratis vinduespudsning ifm. køb af bolig
06-11-2018 Launch af Inca Livings hjemmeside med tilhørende webshop
12-12-2018 Ny vinduespudser ansat i Inca Ejendomsservice

EFTERÅRET HASTEDE FORBI
Endnu 3 måneder er gået, og denne gang er
det efteråret, der er gået på hæld. De har
budt på lune temperaturer, en forvirret natur
og mulighed for at nyde livet udendørs. Nu er
kulden til gengæld kommet og sneen truer i
horisonten - måske endda med chance for
hvid jul?
For Inca har de seneste tre måneder primært
beskæftiget sig med en stabil, daglig drift på
tværs af virksomhederne, krydret med nogle
større projekter.

"Den eneste begrænsning for, hvad vi kan udrette i morgen, er hvad vi tvivler på i
dag."

INCA EJENDOMSSERVICE
Siden Inca Ejendomsservice opstod i
juli måned, har vi haft travlt med alt fra
vinduespudsning og trappevask til
håndværkerrengøring.
Vi er glade for, så mange af vores
kunder ønsker at gøre brug af os, som
deres foretrukne partner indenfor
ejendomsservice.
Det betyder også at der er brug for

INCA ACCOUNTING
Hos Inca Accounting er der altid travlt.
SKAT, moms mv. skal afregnes,
ligesom der hele tiden kommer nye
regler til - ferielovgivning,
børneopsparing og meget andet.
Der er meget at have styr på, uanset
om man er selvstændig, mindre
virksomhed eller privatperson, så selv
om der ikke virker til at ske nogle større
ting her i virksomheden, skal der altid

mere friskt personale til at håndtere alle
disse opgaver. Til det formål har vi i
december ansat en ny vinduespudser Ole - som I fremadrettet vil hilse på, når
vinduerne skal pudses.

løbes stærkt for at nå at følge med i alt
der skal afregnes, indberettes og
dokumenteres.

INCA LIVING
Det tog noget tid, men i november kom
nyeste hjemmeside i Inca-familien i luften.
Vores moderne og stilrene vejrglas samt
Galilei termometer har fået plads
på www.inca-living.dk hvor vi slog dørene op
til en skinnende ny webshop.

“Where the senses fail us, reason must step in”
― Galileo

DET KOMMENDE 1. KVARTAL 2019

Januar
Årsskifte. Nye begyndelser, nye
opgaver, nye muligheder.
Mens kulden og mørket lurer udenfor,
hygger vi indenfor. Det er nu, der skal
lægges planer for det kommende år.
Skal der ændres ting, er det nu den
oplagte mulighed.
Husk: Et nyt år indebærer altid en frisk
start.

Marts
Nu begynder det endelig at se ud som
om, vi går foråret i møde. Morgnerne er
blevet betydeligt lysere og dagene
længere. Der ligger mindre sne, og
måske spirer der endda forårsblomster
op.
I takt med at dagene bliver lysere,
stiger humøret betragteligt. For de
fleste betyder lyset større glæde og
energi.

Februar
Det er stadig mørkt og koldt. Måske er
der endda kommet mere sne nu.
De nye begyndelser og forandringer er
ved at falde på plads og bundfælde sig.
Et nyt års arbejde er begyndt med
fornyede kræfter.
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