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Redigo - windykacja i wywiad gospodarczy, wykrywanie podsłuchów, detektywistyka
http://www.redigo.pl

Redigo oferuje usługi ze wszystkich głównych zakresów bezpieczeństwA w obrocie gospodarczym: cywilne
prawo gospodarcze, postępowania karne, wywiad i kontrwywiad gospodarczy, technika operacyjna,
windykacja, szkolenia specjalistyczne. Misją naszej Firmy jest:Kompleksowa obsługa klientów w pełnym
zakresie usług i produktów związanych z bezpieczeństwem obrotu gospodarczego.Nasza firma kieruje się
zasadami:Kreatywności - ZAWSZE dostosowując podejmowane działania do indywidualnego charakteru
prowadzonej sprawy.Gwarancji - przedstawiając jasne zasady współpracy zgodne z oczekiwaniami klienta, w
odniesieniu do KONKRETNEGO zlecenia.Bezpieczeństwa - zapewniając pełną dyskrecję i profesjonalizm
działania, w razie potrzeby pełne PRZYKRYCIE OPERACYJNE. W ramach realizacji misji naszej firmy
oferujemy usługi detektywistyczne we wszystkich typowych sytuacjach, w celu dochodzenie przez Państwa
swoich praw w postępowaniach Sądowych lub w drodze polubownej. Sprawy rodzinne: rozwody
(przygotowanie materiału dowodowego celem uzyskania orzeczenia o winie, przed złożeniem pozwu o
rozwód lub rozpoczęciem sprawy o podział majątku), alimenty (ustalanie miejsca pobytu, źródeł przychodu i
sytuacji osobistej współmałżonka), opieka nad dziećmi (wywiad środowiskowy, obserwacja, opinia
psychologiczna - zmierzające do zebrania materiałów dowodowych do postępowania sądowego). Sprawy
kryminalne: szantaż i groźby karalne (zbieranie dowodów, współpraca z organami ścigania, przygotowanie
materiałów do postępowania sądowego), wyłudzenia i kradzieże, przestępstwa gospodarcze; wymuszenia
(zbieranie dowodów, współpraca z organami ścigania, przygotowanie materiałów do postępowania
sądowego), przestępstwa obyczajowe (molestowanie, naruszanie dóbr osobistych, mobbing, itp. - monitoring,
obserwacja, zbieranie dowodów, przygotowanie materiałów do złożenia w sądzie, prokuraturze, itd.
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