Vážený obchodný partner,
dovoľte nám predstaviť Vám ponuku spolupráce so spoločnosťou Finance Club s.r.o.
Finance Club (FC, Klub) je spoločnosťou venujúca sa vzdelávacej činnosti a aktivitám súvisiacimi s
financiami a finančnými inštrumentami, prevádzkuje digitálne platformy financeclub.sk a dlhopis.com
Poskytuje pomoc podnikateľom zorientovať sa v celej škále finančných nástrojov s možnosťou
požiadať o konzultácie odborníkov z praxe v závislosti od potrieb podnikateľov a charakteru ich
projektov, podľa toho či ide o dlhové / ekvitné financovanie. Záujemcovia o získanie financovania,
majú jedinečnú možnosť predstaviť svoje projekty a získať odborné poradenstvo pri ich realizácii.
Partner FC vyhľadáva pre FC tretie osoby potenciálnych záujemcov, ktorí by mali záujem o:
 služby FC a členov Klubu
 financovanie, refinancovanie alebo získanie iných alternatívnych zdrojov kapitálu
 vyvíjať činnosť smerujúcu k vzniku zmluvného vzťahu medzi FC, členmi Klubu a tretími osobami
Našim cieľom je zvýšiť povedomie o finančnom trhu a možnostiach prístupu ku kapitálu aj medzi
malými a strednými podnikateľmi s cieľom podporiť mobilizáciu finančných zdrojov do ekonomiky.
Podporujeme profesionálny rast našich členov vo svete biznisu a financií. Všetci členovia navzájom
budú môcť využívať, ale aj ponúkať výhody a benefity svojich produktov a služieb.
Na nami organizovaných podujatiach majú členovia priestor vytvoriť si nové a efektívne biznis
prepojenia. Aktívny networking napomáha a inšpiruje pri tvorbe produktov a služieb, zavádzaniu
inovácií, hľadaní nových trhov a zákazníkov.
Spolupracovník (partner FC) zhromažďuje údaje o tretích osobách, o ktorých sa pri svojej činnosti
dozvedel, najmä údaje vhodné pre ich identifikovanie ako záujemcov o členstvo v Klube a záujemcov
o služby FC a členov Klubu aj iné podobné informácie. Zhromažďovanie údajov o tretích osobách musí
byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä s predpismi o ochrane osobných údajov.
Za sprostredkovateľskú činnosť a za činnosť spolupracovníka mu vznikne nárok na odmenu.

Staňte sa našim spolupracovníkom, pomôžte nám prispieť k úspechu slovenskej ekonomiky a
zviditeľniť srdce Európy.
Čo je doma, to sa počíta!
Jana Maričáková
Finance Club s.r.o.
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