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RESpir, LA LÍNIA DE
D CRÈDIT QUE
Q NECESSIITEN LES EM
MPRESES PER FER FRONT A LES SEVESS
DESP
PESES.
El RESS obre l’aixetta del crèdit per a totes lles empresess adherides a la xarxa mittjançant unss
ajuts,, sense interèès, cedits am
mb RES.
L’emp
prenedoria és una nece
essitat latennt dins la so
ocietat actua
al i les basees del futur teixit
emprresarial s’esttan construint en aqueests instantss. Des del RES,
R
es connfia en el planter
emprresarial que fa temps qu
ue tira endaavant les sevves emprese
es. Per aqueest motiu, i tenint
t
preseent la poca fluïdesa de crèdit que doonen els bancs, llancem una
u línia d’ajjuts i préstecs per
a empreses i emp
prenedors so
ota el nom dee RESpir.
Amb els préstecss RESpir ajud
dem a les piimes, millora
ant la seva tresoreria,
t
pper tal que puguin
p
comp
prar als mem
mbres de la xarxa RES, on hi trobaran tot el que necessitiin per satisffer les
despeeses correntts i inversion
ns.

RESpir pretén pro
oporcionar crèdit, amb R
RES, a totes aquestes
a
empreses que vvolen o necessiten
invertir en el seu
u negoci i, en
n aquest senntit, els ajutss RESpir els poden oferi r 3 tipus línies de
crèditt:
∙

We
ellcomepack: 2.000 RES d’ajut bàsicc. Aquest tip
pus de línia s’ofereix a totes
aqueelles emprese
es que s’adh ereixen a la xarxa

∙

Aju
ut RESpir: 5.0
000 RES

∙

Aju
ut RESpir+: 10.000 RES

Els ajjuts RESpir ofereixen
o
ava
antatges quee ajudaran a potenciar la tresoreria de les empreses.
Són iimmediats, a mida i sen
nse interessoos i permetran fer front a pagamennts a comptte, i a
possibles inversio
ons.
Després de conso
olidar la xarxa d’empresees a Girona i a Figueres, el
e RES s’apro pa a les 350
des i es dona
a a conèixer a la Costa Brrava fent incíís a Begur, Paalamós i Blanes.
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