
ادی در چند کلمه

چه مقدار ؟ 

برای چه کسی ؟

برای چه کاری ؟

۳۰ سال است که ادی بر این عقیده است که 
هرفردی میتواند کارآفرین باشد. شبکه

متخصصین برای ایجاد یک اقتصاد منسجم تر و 
مسئول تر از موسسین شرکتها حمایت

مالی می کنند و آنها را همراهی می کنند.

۹۴ ٪ مبتکرانی که توسط ادی حمایت مالی شده اند از 
خدمات آن خوشنود هستند

لیست کامل عرضه خدمات ما را ببینید:
www.adie.org

تا ۱۰۰۰۰ یورو

هر فردی که می خواهد کاری را راه اندازی کند

راه اندازی یا گسترش شرکت
هر پروژه ای که به هدف حفظ یا پیدا کردن کار باشد

ادی در سراسر فرانسه

روزهای دوشنبه تا جمعه، ۸ صبح تا ۶ بعدازظهر، تماس با این شماره مشمول هزینه
اضافی نمی شود

این اقدام ادی با همکاری صندوق اجتماعی اروپا تامین بودجه 
میشود و بخشی از برنامه عملیاتی ملی 

» اشتغال و ورود به بازار کار « ۲۰۱۴ - ۲۰۲۰ است .

وام و توصیه ها
برای پروژه کاری شما

همه می توانند 
کارآفرین شوند

حمایت مالی ، مشاوره، همراهی



وام های کار ی

وامهای افتخار ی

وامهای جابه جایی

خدماتی برای توسعه 
کار شما

راه حل های بیمه

 حمایت مالی
مناسب

تا ۱۰۰۰۰ یورو برای تامین مالی هر نوع نیاز 
مربوط به راه اندازی و توسعه شرکت

تا ۳۰۰۰ یورو )تحت شرایط( برای تکمیل حمایت 
مالی پروژه شما

تامین مالی تا ۵۰۰۰ یورو برای تسهیل 
جابه جاییهای مربوط به پروژه های کاری شما

)وسیله نقلیه، گواهی راهنمایی رانندگی، دوره 
آموزشی و غیره(

ادی و همکاران آن راه حل های آماده برای توسعه، 
طرحهای مناسب برای خدمات با

هزینه های توافقی، یک خط تلفن مختص سوالهای شما 
پیشنهاد میدهند.

ادی با پیشنهادات بیمه متناسب با شرکت و وسیله 
نقلیه شما فعالیت شما را تضمین

میکند. )شماره ثبت اوریاس : ۱۳۰۰۱۳۰۵(

پیشنهادات توافقی

متخصصین در 
خدمت شما

مربیگری شخصی

کارگاههای درخواستی

برنامه دوره آموزشی

۳ مبحث برای تعمیق مطابق نیازهای شما قبل از راه 
اندازی، در هنگام راه اندازی و

بعد از راه اندازی : تامین مالی، امور اداری و استراتژی 
تجاری

یک چرخه » من کارآفرین می شوم * « برای بررسی 
تمام جنبه های راه اندازی شرکت 

* سرویس موجود در برخی از مناطق

پیگیری فردی در تمام مسیر راه اندازی شرکت )طرح مثال
کسب و کار، انتخاب استاتوس،

توسعه تجاری و غیره( یحیا برای خرید وسیله نقلیه و وسایل برای 
راه اندازی  شرکت رنگکاری خود به ۶۰۰۰ 

یورو احتیاج داشت.

وام شما را متعهد می کند و باید پس داده شود .
قبل از تعهد، توانایی خود را برای پس دادن وام بررسی کنید.

شرایط وام
تا ۱ ژوییه ۲۰۲۰ :

وام خرد ۶۰۰۰ یورویی
با سود ۷،۴۵ ٪

پرداخت ماهانه : ۲۱۹،۸۲ یورو
به مدت ۳۰ ماه

هزینه کامل بودجه :
۸۹۴،۶۳ یور و

نرخ واقعی وام خرد : ۱۱،۶۱ ٪

به شرط قبول پرونده شما. مشارکت 
همبستگی : ۵ ٪ مبلغ وام گرفته شد ه


