good.bee Credit sarbatoreste Ziua Europeana a Microfinantarii:
“Cream oportunitati de dezvoltare, mai mult decat microcreditare”




Asigurare oferita gratuit de catre good.bee Credit IFN pentru animale;
Voucher in valoare de 100 RON ce poate fi utilizat la orice cabinet/farmacie veterinar(a)
care doreste sa devina partener in aceasta campanie;
Analize agro-chimice pentru o mostra de sol (analize incluse: ph, humus, fosfor mobil,
azot total)

La initiativa celor 2 organizatii: European Microfinance Network (www.europeanmicrofinance.org ) si Microfinance Center (www.mfc.org.pl/), data de 20 octombrie a devenit
sarbatoare europeana a microfinantarii, anul acesta sarbatorind a doua editie a acestui
eveniment.
good.bee Credit IFN, membru implicat activ, atat al European Microfinance Network, cat si al
Microfinance Center, ia parte pentru a doua oara la aceasta sarbatoare sustinand initiativa
printr-o gama diversificata de servicii financiare si non-financiare.
A doua editie a Zilei Microfinantarii Europene va fi sarbatorita si de data aceasta in cooperare
cu ceilalti membri ai ambelor retele si cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Cu aceasta
ocazie, good.bee Credit ofera costuri reduse pentru creditele solicitate in perioada 20
octombrie – 31 octombrie 2016 conform campaniilor « good.bee Credit are grija de animalele
tale » si « good.bee Credit iti ofera consultanta agricola ». Aceste credite includ urmatoarele
beneficii:
-

Asigurare oferita gratuit de catre good.bee Credit IFN pentru animale;
Voucher in valoare de 100 RON ce poate fi utilizat la orice cabinet/farmacie veterinar(a)
care doreste sa devina partener in aceasta campanie;
Analize agro-chimice pentru o mostra de sol (analize incluse: ph, humus, fosfor mobil,
azot total)

-

Recomandari specializate pentru culturi favorabile in raport cu localizarea geografica,
conditiile climatice si rezultatelor analizelor de sol;
Consultanta si instruire in domeniu pentru a dispune de o productivitate sporita.

Pentru mai multe informatii, cei interesati pot intra in legatura cu reprezentantii good.bee Credit
IFN SA la numarul de telefon 021.212.07.30 sau pot consulta pagina de website
www.goodbeecredit.ro .

good.bee Credit IFN SA este o Institutie Financiara Nebancara inscrisa in Registrul Special al BNR,
parte a grupului Erste, infiintata in 2009 avand ca obiectiv fundamental asigurarea unor servicii
financiare de buna calitate, punand la dispozitie celor care au afaceri in derulare, dar care isi doresc sa
le dezvolte, resursele financiare care le sunt necesare pentru sporirea sanselor de reusita.
Ca linie generala de abordare, good.bee Credit IFN SA tinteste cu precadere clientii care se incadreaza
in profilul micului producator din zona rurala (Producator Agricol, Intreprindere Individuala, Intreprindere
Familiala, PFA, SRL, etc) dornici sa isi dezvolte in mod continuu activitatea pe care o desfasoara.
good.bee Credit IFN SA a construit o rețea puternică la nivel național formata din 20 centre regionale +
sediul central, acoperind 40 de județe, având consultanti specializati dedicați să servească micii
antreprenori. Rețeaua noastră este în dezvoltare și căutăm în mod constant cele mai bune resurse
umane disponibile care sa inteleaga si sa sustina clientul in fiecare etapa de dezvoltare a acestuia.

