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„Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości”
- zostań swoim szefem
Myślisz o własnym biznesie? Praca którą wykonujesz nie
daje Ci satysfakcji? Posiadasz doświadczenie zawodowe i
wiedzę którą możesz wykorzystać w prowadzeniu własnej
firmy? Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości działający w
Banku Spółdzielczym w Brańsku udzielając taniej,
preferencyjnej pożyczki pomoże sfinansować Ci start Twojej
działalności gospodarczej. O pożyczkę mogą się starać
pełnoletni mieszkańcy Województwa Podlaskiego którzy 12
miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie posiadały
zarejestrowanej działalności gospodarczej.
Najważniejszym wsparciem kierowanym do przyszłych
przedsiębiorców jest preferencyjna pożyczka w wysokości
do 50 tys. zł z oprocentowaniem tylko 4%. Co więcej, istnieje
możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału na okres 12
miesięcy. Okres spłaty pożyczki wynosi do 60 miesięcy,
natomiast samą pożyczkę możemy przeznaczyć zarówno na
cele inwestycyjne jak i obrotowe.
Na chwilę obecną dzięki Funduszowi Przyjaznemu
Przedsiębiorczości powstało 79 firm a łączna suma
wypłaconych pożyczek wynosi około 3,3 mln zł. Poniżej
przedstawiamy kilku przedsiębiorców potwierdzających, że
warto skorzystać z naszego wsparcia.
KWIACIARNIA „IMPRESJA”
„Impresja” to kwiaciarnia, której założycielką jest Pani
Urszula Wróblewska. Firma mimo, że założona w 2015 r. już
posiada spore grono zadowolonych i stałych klientów.
Oferta kwiaciarni jest bardzo szeroka i urozmaicona, oprócz
standardowych usług florystycznych, przygotowywaniu
bukietów ślubnych czy strojeniu sal i samochodów
weselnych, oferuje także usługi poczty kwiatowej oraz
szeroki asortyment upominków na każdą okazję.
Kontakt:  508 564 434.

KOCHAM ROBOTY
Kocham Roboty to firma założona przez Pana Karola Szerko,
specjalizująca się w innowacyjnych kursach z
programowania dla najmłodszych w formie kreatywnej
zabawy. Podczas zajęć dzieci, obcując z przyjaznymi
robotami, zdoby wają podstawowe umiejętności
programowania, kształtują logiczne i kreatywne myślenie,
nabywają umiejętności pracy w grupie i tym samym
przygotowują się do wyzwań, jakie stoją przed nimi w
niedalekiej przyszłości. Dodatkowym, chociaż niezwykle
ważnym elementem programu, jest nauka języka
angielskiego. Interakcja z robotem sprawia, że dzieci
efektywniej przyswajają i zapamiętują wprowadzany
materiał, a nauka staje się czystą przyjemnością.
Kontakt:
 hej@kochamroboty.pl,  www.kochamroboty.pl

BSB BIAŁYSTOK
BSB Białystok to serwis samochodowy specjalizujący się w
naprawie samochodów BMW założony przez Panią
Agnieszkę Kotowską. Naprawia kompleksowo każde auto
marki BMW. Zajmuje się również naprawą BMW serii M.
Pracownicy serwisu posiadają wieloletnie doświadczenie
pracy z samochodami BMW. W naprawach wykorzystywane
są tylko i wyłącznie dobre i sprawdzone części. Firma jest
elastyczna, dlatego klient zawsze ma możliwość wyboru
części oryginalnych jak również najwyższej klasy
zamienników. Stawiamy na ciągły rozwój, dzięki czemu
sprostamy wszelkim wymaganiom – mówi Pani Agnieszka.
Kontakt:  798 257 600

Więcej informacji o funduszu:
Paweł Konopka – koordynator funduszu pożyczkowego
–  721 433 677,
Joanna Radziszewska – oficer pożyczkowy –  85 65 27 855,
Monika Maksimiuk – oficer pożyczkowy –  85 65 27 852.
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