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1 000 
MILIARD
DOTACE, POBÍDKY



“Za poslední 2 roky jsme podali přes 750 žádostí o 
dotace a kompenzace. Téměř všichni klienti nám 
přitom potvrdili, že většinu svých nákladů, investic a 
plánů hradí ze svého či z uzavřených úvěrů. Během 
roku je zveřejněno kolem 1 tisíce dotačních titulů a 
většina z nich není veřejnosti známa. Vzhledem k 
tomu, že do ČR přichází na dotacích téměř 1 bilion Kč a 
trh bude ještě více nepřehledný, přicházíme se 
službou, kdy klientům ručně a na míru vyhledáváme 
vhodné dotační tituly a pravidelně jim představujeme 
co obnáší a jak na ně mohou dosáhnout. V případě 
potřeby můžeme pomoci i s realizací. Naším cílem je 
zlepšit informovanost a dostat k podnikatelům 
finance, o kterých dříve věděla jen hrstka vyvolených”  

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ



PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU, NABÍDKA

Na denní bázi sledujeme a vyhodnocujeme:
● všechny podnikatelské dotace, včetně těch 

méně známých;
● všechny zveřejněné pobídky;
● zveřejněné zvýhodněné úvěry, vč. těch 

bezúročných;
● všechny kompenzační programy.

Jak fungujeme:
● společně projdeme v čem Vám dotace pomohou, 

co Vám vyřeší a určíme  klíčové zájmy (max. 10). 
Tyto zájmy můžete následně libovolně 
aktualizovat.

● Následně už je to pouze na nás. Vše pravidelně 
na denní bázi procházíme, vyhodnocujeme a 
pravidelně a včas Vás o nejzajímavějších 
příležitostech informujeme.

Základní nabídka:
● pravidelně vás budeme informovat o dotacích vám 

na míru, které odpovídají vašim zájmům (plány, 
potřeby, investice, obch. zaměření) , včetně 
základních rozborů;

● pravidelně Vám budeme posílat do mailu komplexní 
informace, abyste měli kromě nabídek na klíč také 
všeobecný přehled;

● zpětně zanalyzujeme dotační tituly, které byly 
spuštěny ještě před zahájením naší spolupráce.

“1 000 miliard”, pravidelná dávka dotací od desítek tisíc 
po desítky milionů Kč. 1 000+ analýz a doporučení 

v rámci celé ČR.

Dnes za zvýhodněnou cenu na odzkoušení:
1 roční spolupráce: sleva z 1.450 Kč na 660 Kč/měsíc. 

GARANTUJEME 100% ZPĚT, pokud nám během prvních 
30 dní spolupráce napíšete, že nejste spokojeni.



Zajistíme Vám pravidelné analýzy všech dotačních titulů komplexně i na klíč, 
vč. těch méně známých, které Vám pomohou např. s následujícími řešeními: 

■ Obnova vozového parku, IT zařízení či softwaru, 
urychlená technologická transformace.

■ Výrazné provozní úspory, snížení fixních 
i variabilních nákladů.

■ Na vybrané investice bezúročné úvěry, případně 
úvěry s kompenzací úroků.

■ Finanční podpora určena k diverzifikaci 
podnikatelské činnosti, udržitelnosti pracovních 
míst a podnikání.

■ Zhodnocení majetku a hodnoty firmy, stabilnější 
a zajištěnější budoucnost.

SHRNUTÍ

■ Využití všech dostupných podpor, kompenzací 
a řešení na zvládnutí energetické krize.

■ Nové stroje, stavby, rekonstrukce a technologie 
s dotacemi od 30-100%.

■ Efektivnější a kvalitnější pracovní síla (příjem 
talentovanějších zaměstnanců, moderní stroje, 
technologie, školení, rekvalifikace).

■ Finanční podpora pro výkonnější marketingovou
 a obchodní činnost. Budování stabilnějších 
dodavatelských a zákaznických řetězců.

■ Realizace potřebných a vládou nařízených 
ekologických opatření za evropské finance.



Vyzkoušejte s námi spolupráci na 12 měsíců! 
Uděláme vše pro to, abyste byli spokojeni

a Vaše firma získala potřebné finance!

POJĎTE TO 
VYZKOUŠET!

Chci to zkusit

https://forms.gle/kaazz4QuWSxFaphm9
https://forms.gle/kaazz4QuWSxFaphm9

