Cea De-a 4a Ediție a Zilei Microfinanțării Europene
Începând cu 2015 Microfinanțarea are propria Zi Europeană, pe 20 Octombrie, la inițiativa și ca rezultat al eforturilor
comune din partea European Microfinance Network (EMN) și Microfinance Center (MFC)
good.bee Credit este o institutie activa în microfinanțarea din România și un membru implicat al atât European
Microfinance Network cât și Microfinance Center.

Scopul creării Zilei Microfinanțării Europene se potrivește în mod armonios cu obiectivul good.bee Credit, acela de
a crește conștientizarea asupra uneltei de mare putere pe care o reprezintă microfinanțarea în lupta împotriva
excluderii sociale și a șomajului în Europa. good.bee Credit este dedicat sprijinirii antreprenorilor să-și desfășoare și
să-și extindă activitățile profitabile, oferindu-le acces la micro-împrumuturi. Pentru a-și putea dezvolta cu succes
activitățile, micii antreprenori din zonele rurale și urbane au nevoie de acces la servicii financiare de calitate, într-o
manieră simplă, flexibilă și oportună.

Cea de-a 4a ediție a Zilei Microfinanțării Europene va fi sărbătorită în cooperare cu aproximativ 20 de membri ai
ambelor rețele (din 11 țări europene) care vor vor fi implicați în mai mult de 25 acțiuni locale pe parcursul lunii
Octombrie, incluzând mese rotunde, întâlniri deschise, evenimente de top, discounturi speciale la credite, convenții
naționale, seminarii și campanii de comunicare, ca și cadru al atingerii următorului punct: sensibilizarea publicului
larg, a factorilor decizionali politici și a mass-mediei asupra impactului pe care instituțiile de microfinanțare le au
asupra incluziunii financiare și sociale a cetățenilor europeni.

Pentru a accentua mesajul, cea de-a 4a ediție s-a lansat sub sloganul E=mc2, unde binecunoscuta formulă create de
Albert Einstein are înțeles diferit: E pentru incluziune Economica si sociala, antrEprenoriat, ocuparea forțEi de
muncă, Educație, toate provenite de la puterea MicroCredit-ului la pătrat.

Pentru mai multe informații vă rugăm accesați fișierul atașat
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