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good.bee Credit iti ofera consultanta agricola!
Analize agro-chimice pentru sol si recomandare culturi favorabile!

Începând cu 12 ianuarie 2016, good.bee Credit IFN SA lansează un nou produs de creditare special
conceput pentru fermieri.
Așadar, dacă ești fermier iar activitatea derulata se incadreaza in segmentul “agricultura”, poți beneficia de
următorul pachet de consultanta oferit gratuit de catre good.bee Credit IFN SA:
-

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

Printre avantajele oferite de creditul pentru fermieri, amintim:
-

Grafic de rambursare flexibil, stabilit în funcție de sezonalitatea activității

-

Perioada de grație la plata ratelor de până la 9 luni

-

Suma maximă 400.000 RON

-

Fără ipotecă pentru sume de până la 90.000 RON

Campania se va desfășura în perioada 12 ianuarie 2016 – 31 martie 2016 în cadrul centrelor good.bee
Credit IFN SA și în baza Regulamentului oficial al campaniei “good.bee Credit iti ofera consultanta
agricola!”
Pentru mai multe informaţii, cei interesaţi pot contacta reprezentanţii good.bee Credit IFN și la nr. de telefon
021 212 0730 / 021 212 0731, email: info@goodbeecredit.ro sau pe www.goodbeecredit.ro
Informații generale
good.bee Holding GmbH este asocierea realizată în 2008 dintre Erste Group (60%) și Fundatia Erste (40%) și reprezintă unealta lor de incluziune
financiară, având ca principală sarcină dezvoltarea de soluții inovative pentru dărâmarea barierelor de incluziune financiară a micilor antreprenori
din Europa Centrala și de Est, prin extinderea serviciilor financiare corespunzătoare și de calitate către întreprinderile sociale și persoanele
dezavantajate.
Grupul Erste are microfinanțarea înscrisă în propriul cod genetic, fiind înființat în 1819 ca prima banca cu micro-depozite din regiune pentru oameni
considerați prea săraci de către băncile acelor vremuri. De-a lungul a aproape 200 de ani de existență, Grupul Erste a menținut în mod constant
o importantă componentă socială în activitățile sale. Simplul fact că cel mai mare acționar al Grupului Erste a fost și este Fundația Erste dovedește
prezervarea acestei identități. Unul dintre crezurile de referință ale Fundației Erste este acela că o comunitate prosperă asigură baza pentru
dezvoltarea socială, individuală și economică, crez care a fost de asemenea, îmbrățișat și de către good.bee Credit.

