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Sursele de ﬁnanțarea a unei afaceri
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Proiecte internaționale
Programe naționale
Bootstrapping
este acea modalitate de a asigura sursele de ﬁnanțare ale unei afaceri fără a apela la resurse externe, ci
doar făcând economii și folosind cât mai eﬁcient resursele proprii, atât cele monetare, cât și alte resurse
proprii.
Bootstrapping

Pornește de acasă sau din biroul virtual!
Cumpără totul în barter!
Concentrează-te pe funcționalitate, nu pe formă!
Folosește voluntari și interni!
Folosește puterea extraordinară a Internetului și reduce costurile!
Încasează cât mai multe avansuri!
Promovează-ți afacerea din gură în gură (WOM - Word-of-mouth advertising )
Începe de jos și poziționează-te corect!
Întră pe piață cât mai repede!
Concentrează-te pe cash-ﬂow, Nu pe proﬁtabilitate!
3P: părinții, prietenii și alte persoane
3 F:
Friends
Family
and Fools
3 F:
Family and Friends ﬁnancing
3P: părinții, prietenii și alte persoane
Credit
orice angajament de a acorda bani ca împrumut cu condiția rambursării lor, plății dobînzii și altor plăți
aferente;
orice prelungire a termenului de rambursare a datoriei;
orice angajament de a vinde bunuri, a executa lucrări sau a presta servicii cu condiția amînării plății,
inclusiv pe bază de leasing;
orice garanție emisă;
orice angajament de a achiziționa o creanță sau alte drepturi de a efectua o plată.
Procedura de acordare a creditelor
Depunerea cererii de creditare
Examinarea cererii de creditare, analiza credibilității (solvabilității) clientului. Vizita pe teren
Prezentarea garanțiilor aferente creditului
Luarea decizii referitor la cererea de acordare a creditului de un comitet special de credit compus dintr-un

număr impar de membri, dar nu mai puțin de 3 persoane
Pregătirea și încheierea contractului de credit. Stabilirea prețului creditului.
Acordarea creditului
Rambursarea creditului
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