good.bee Credit sărbatoreşte Ziua Europeană a Microfinanţării:

“Finanţare echitabilă pentru toţi!”
La iniţiativa a doua organizaţii, European Microfinance Network (www.european-microfinance.org) şi
Microfinance Center (www.mfc.org.pl/), începând cu anul 2015, în fiecare zi de 20 octombrie, se sărbatoreşte
la nivel european, „Ziua Microfinantarii”, sloganul ediţiei din acest an fiind “Finanţare echitabilă pentru
toţi!”.
„În cei 8 ani de activitate ai good.bee Credit, am finanţat peste 9.000 de întreprinzători. Pe lângă activitatea
de finanțare, suntem alături de întreprinzători cu toate cunoştiinţele noastre pentru a oferi suport in
dezvoltarea lor, având convingerea că aceasta are un impact pozitiv şi în comunităţile în care îşi desfăşoară
activitatea” a declarat Oleg Moraru, Director Executiv good.bee Credit IFN S.A.
A treia ediţie a Zilei Microfinanţării Europene va fi sărbătorită şi de data aceasta de good.bee Credit prin
oferirea unor costuri reduse pentru creditele solicitate în perioada 20 octombrie – 27 octombrie 2017.
Beneficiile finanţării oferite de good.bee Credit IFN SA sunt următoarele:






Garanţiile sunt flexibile în funcţie de activitatea desfăşurată, dar şi în funcţie de valoarea solicitată a
creditului;
Grafic de rambursare flexibil în funcţie de sezonalitatea veniturilor;
Perioada de graţie de până la 9 luni pe an;
Poţi refinanţa creditele deţinute la alte instituţii, în plus poţi solicita şi suma suplimentară;
Poţi rambursa anticipat creditul în orice zi lucrătoare.

Pentru mai multe informaţii, cei interesaţi pot intra în legatură cu reprezentanţii good.bee Credit IFN SA la
numărul 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 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 intreprinzatorului
din Romania (SRL, Producator Agricol, Intreprindere Individuala, Intreprindere Familiala, PFA, 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 formată din 24 centre regionale + sediul central, acoperind
toate județele ţării, având consultanti specializati dedicați să servească antreprenorii. 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.

