LES MILLORS CONDICIONS PER ALS MILLORS NETWORKERS
Banc Sabadell Atlántic + Getting contacts!
POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ LES MILLORS CONDICIONS BANCÀRIES AMB
IMPORTANTS DESCOMPTES EN JORNADES GETTING CONTACTS - ENTRADES.

COMPTE EXPANSIÓ: Per professionals Getting contacts!
- Especial per professionals i empreses
- Sense comissions + targetes dèbit i crèdit sense cost
- Sense costos d’apertura
- Sense costos de banca on-line
I també Zero comissions:
- D’administració i manteniment
- Transferències nacionals
- Transferències en euros en la UE fins 50.000 euros
- Ingrés de xecs en euros domiciliats
- Et tornarà fins a 20 euros mensuals,
el 3% dels rebuts domiciliats de llum, gas, telèfon fixe, mòbil I Internet.
- Un altre benefici son les targetes gratis de dèbit i crèdit i a part la targeta SIN que ofereix pagar les
compres en 3 mesos sense interessos.
- I també es possible afavorir-se de la nova Línia Expansió: Uns diners extres, de fins a 5.000 euros, que
podrà utilitzar totalment o parcialment, de manera immediata,sense paperassa i sense comissions
d’obertura ni d’estudi,mitjançant el teu servei de banca a distància.

(*) Les empreses i professionals de Getting contacts comptaran amb l'assessorament d'especialistes en tot
moment. La concessió de crèdits, operacions, ajornaments, etc estarà subjecta a l'aprovació prèvia de Banc
Sabadell.

Signatura de conveni per tots els professionals de Getting contacts!
Banc Sabadell Atlántico i Getting contacts! Hem signat un conveni especial de col·laboració. Gràcies a aquest
conveni , podràs gaudir d'entrades i bons per participar en Getting contacts! ( fins i tot gratis ) i les millors
condicions i especialistes en banca per a Pimes.
Aquest conveni ens permet finançar les Jornades i generar més oportunitats de negoci en tota Espanya.
Banco Sabadell Atlántico és considerada una de les millors entitats financeres a Espanya , amb prestigi per
la seva especialitat en PIMES ,exportació i solvència . A més comptarem amb els especialistes de Banc
Sabadell que t’assessoraran i facilitaran la millor informació i disposició a les teves consultes i necessitats.

COM ACCEDIR A AQUESTES AVANTATJOSES CONDICIONS?
Obrint un compte en Banc de Sabadell. Envia'ns un mail a info@gettingcontacts.com.
Només necessitem les teves dades personals - professionals, Banc de Sabadell contactarà amb tu en 24
hores i et facilitarà els tràmits.
( els papers els podràs signar en la teva oficina més propera )
Incloses totes les oficines d'Espanya de:
Banc Sabadell Atlàntic
Caixa CAM
Banc Herrero
Solbank
Obrint el compte , disposaràs de:
- Entrada 100% gratuïta a la jornada que desitgis.
- O bé descomptes de fins a 150 € en Getting contacts.
- Informació detallada i puntual de les jornades.
- Nous serveis i jornades (especial agenda a mida)
Amb la tardor a les portes, us facilitem les primeres accions que hem preparat durant aquest estiu i que ja
són una realitat. Seguirem informant.

Vols saber més?
Aquí tens la valoració d'experts financers.
http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-expansion-de-banco-sabadell-atlantico/
El compte Expansió es el compte per empreses i professionals millor valorada per els experts internacionals
i nacionals.

