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CUI 38006787
SOLICITAREA CONSULTANȚEI PENTRU CAPITALUL DE LUCRU
ȘI
PREZENTAREA ASOCIAȚIEI H4P

Sunt Renato-Claudiu Gruia, Membru Fondator al Asociației H4P și doresc să-ți prezint
OBIECTIVELE și necesitatea obținerii FONDURILOR pentru desfășurarea activității
H4P.
Solicitarea consultanței pentru capitalul de lucru
Pentru desfășurarea activității și a susținerea obiectivelor, H4P are nevoie de fonduri
pentru: Chirie, Salarii, Hardware & Software, Marketing, etc.
Costurile totale lunare estimate = 17.000 Lei.
Astfel solicit consultanță contra cost, în vederea obținerii celor menționate.

De ce H4P?

“Schimbând gândirea, îți schimbi viața!” Brian Tracy.
Fiind din Bacău, aparținând unei regiuni mai puțin dezvoltate, față de Vest, Centru și
Sud și participând la înființarea în Bacău, a fabricii SOLERS care realizează
ansambluri de cabluri pentru roboți industriali și aparatură medicală; am constatat
necesitatea de a participa în continuare la dezvoltarea regiunii.
Pe termen lung, dezvoltarea regiunii, oferă o stabilitate economică, necesară și
familiei mele.
Obiectivul princial H4P
Principalul obiectiv este reprezentat prin participarea la dezvoltarea firmelor în mediul
online:
● website de prezentare
● magazin online
● seo
● social media
● consultanță
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etc.

În funcție de specificul activității, suportul se oferă GRATUIT între 1-6 luni și este
dedicat PFA, Start-up și Firme mici.
Obiective secundare H4P
● cursuri IT de bază, fără diplomă, pentru copii, persoane tinere șii vârstnice,
● obținerea de donații reprezentând echipamente IT, pentru grădinițe, școli,
centre, azile, familii care nu dispun de fonduri pentru a le procura.
Pentru a susține activitățile
“after-sales”...click aici
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Website-ul Asociației H4P și în același timp un demo pentru un website de prezentare
https://h4p.biz/
Următoarele website-uri au rolul atât ca Demo, cât și ca suport la început de drum
pentru diversele afaceri:
Website pentru predarea / vânzarea cursurilor în format L.M.S
https://sales.h4p.biz/
Website pentru vânzări generale/destocaj
https://stocuri.h4p.biz/
Website pentru prestatori de servicii/catalog firme/director web
https://www.bacau.h4p.biz/
Cine va presta serviciile?
În prima etapă, serviciile vor fi oferite de Renato-Claudiu Gruia, iar detaliile depre
mine și conturile social media, le gasiți prin accesarea link-urilor:
link 1
link 2
facebook
instagram
youtube
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