Kredyt inwestycyjny ułatwi Ci rozwój firmy
Wg wielu guru biznesu kryzys gospodarczy jest najlepszym czasem na rozwój firmy. To właśnie
wtedy Twoje przedsiębiorstwo może zostawić w tyle konkurentów, przejąć ich klientów, zdobyć
nowe rynki zbytu, podnieść efektywność operacyjną i tym samym wypracować większy zysk.
Kredyt inwestycyjny jako źródło kapitału rozwojowego
Aby tak się stało, musisz do swojej odwagi i mądrości w zarządzaniu dołożyć kapitał. Skąd go
weźmiesz?
Pożyczka od rodziny nie zawsze wchodzi w rachubę. Emisja obligacji i upublicznienie spółki na
giełdzie zarezerwowane są dla największych podmiotów. Nawet sięgnięcie po środki unijne
wymaga wkładu własnego i nie jest pewne.
Pozostaje kredyt na rozwój firmy. O takie finansowanie możesz starać się samodzielnie, bez
względu na wielkość swojego biznesu.
Dostępność kredytu na inwestycje
Ale czy masz czas na analizowanie ofert i załatwianie formalności? Czy wiesz, który bank oferuje
najlepsze warunki? Czy znasz wymagania stawiane podmiotom gospodarczym starającym się o
kredyt na rozwój firmy?
Zapożyczenie się w pierwszej z brzegu instytucji czy hurtowe składanie wniosków to najgorsze, co
możesz zrobić. W najlepszym razie przepłacisz za taki kredyt. Stać Cię na to? Jednak
prawdopodobnie nie otrzymasz pieniędzy, co zastopuje Twoje plany.
Skuteczność w staraniach o kredyt inwestycyjny
W okresach kryzysowych banki zaostrzają warunki przyznawania finansowania. Ale nie stoisz nie
straconej pozycji.
Pomogliśmy już niejednemu przedsiębiorcy w trudnej sytuacji. Z naszym wsparciem mogli oni
zrealizować projekty, przenosząc swoje biznesy na wyższym poziom. Też tak możesz!
Jako specjaliści z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży finansowania przedsiębiorstw
doskonale znamy procedury i wymogi, jakie muszą spełnić firmy ubiegające się o kredyt
inwestycyjny. Na bieżąco monitorujemy rynek. Wiemy, jakie banki w danym czasie przychylnym
okiem patrzą na podmioty potrzebujące kapitału.
Darmowe wsparcie specjalistów od kredytów firmowych
Dzięki temu możemy pomóc Twojemu przedsiębiorstwu w szybkim zdobyciu pieniędzy na
inwestycje. Nasze wsparcie jest darmowe. Nie pobieramy też zaliczek.
Poza tym u nas szybko nie znaczy drogo. Zorientowanie w ofertach sprawia, że jesteśmy w stanie
uzyskać dla Ciebie korzystne warunki finansowania.
Dobierzemy ratę do Twoich możliwości. Comiesięczna spłata zobowiązania nie pogorszy zbytnio
przepływów pieniężnych w Twoim przedsiębiorstwie.
Niezobowiązujące zapytanie o kredyt na rozwój biznesu
Potrzebujesz taniego kredytu firmowego na rozwój? Skontaktuj się z nami już dziś i przedstaw
swoje oczekiwania. Pomożemy!
Wstępne zapytanie do niczego Cię nie zobowiązuje. Możesz za to liczyć na darmową konsultację,
w trakcie której doradzimy optymalne rozwiązanie dla Twojej firmy. Czekamy na wiadomość od
Ciebie!

