ŠEIMOS FINANSŲ
SAVAITGALIS 2018
2-jų dienų praktiniai mokymai

Programa

Vilnius,
viešbutis “Panorama”

2018
Lapkričio 24-25 d.

Finansų ir kreditų valdymo asociacijos tikslai

◊
◊
◊

Suburti Lietuvos piliečius turinčius ar planuojančius imti paskolas į vieną organizaciją.

◊

Užmegzti bendradarbiavimą su užsienio partneriais siekiant lengvatų asociacijos nariams dėl galimybių kredituotis ir investuoti, kaupti pensiją ir kt. paslaugas, kokias šiai
dienai turi senosios Europos gyventojai bei įmonės.

◊

Šiandien, sukaupę nemaža patirties galime drąsiai kalbėti, kokias klaidas žmonės daro
imdami paskolas, investuodami. Galiausiai atradome formules, kurios padeda žmonėms
sutaupyti bankui mokamas palūkanas. Patariame žmonėms kaip grąžinti paskolą
dvigubai greičiau ir sutaupyti su ekspertų komanda dvigubai daugiau palūkanų, derėtis
su banku dėl palankesnių kredito sutarties sąlygų.

Šviesti visuomenę finansų, kreditų valdymo ir saugaus investavimo klausimais.
Siekti kokybiško ir atsakingo Finansų ir kreditų valdymo asociacijos visų narių
astovavimo bankuose, draudimuose ir kitose finansinėse institucijose.

KODĖL VERTA DALYVAUTI FINANSŲ SAVAITGALIO 2018
2 DIENŲ MOKYMUOSE:

◊
◊
◊
◊
◊

Asmeniškai Jums paskolų ekspertai sudarys 15 variantų su aprašymais, kaip
greičiau grąžinti savo būsto paskolą ir sutaupyti mažiausiai 50 proc. bankui mokamų palūkanų.
Sužinosite mažiausiai 3-5 būdus, kaip sukaupti vaikų mokslams.
Sužinosite mažiausiai 3 būdus, kaip pradėti uždirbti pasyvias pajamas ir po 5-7
m. būsto kredito įmokas galėsite mokėti ne iš savo algos, o savo papildomų pajamų.
Sužinosite, kaip gauti mažiausiai 5 pensijas.
Prižadame, kad FINANSŲ SAVAITGALIO 2018 mokymuose jūs išmoksite ir gausite detalius skaičiavimus, kaip per savo gyvenimą uždirbti ir sutaupyti mažiausiai 100 000 Eur. Jeigu po mokymų jums pasirodys, kad tai neįmanoma,
GRĄŽINSIME JUMS SUMOKĖTUS PINIGUS!

ŠEIMOS FINANSŲ
SAVAITGALIS 2018
2-jų dienų praktiniai mokymai

I-oji diena
9.00-10.00

Vilnius,
viešbutis “Panorama”

2018
Lapkričio 24-25 d.

Registracija

10.00-10.20 Įžanginis žodis. Programos pristatymas
10.20-11.30

Investavimo į šeimos intelektinį ir turtinį kapitalą ypatingoji nauda
Rimvydas Jasinavičius, Finansinės išminties skleidėjas, ekonomistas, investuotojas, verslo konsultantas

11.30-12.30

Kaip teisingai pasirinkti pensinį fondą ir gyvybės draudimo kompaniją?
Tomas Balkus, Pensinių fondų ir gyvybės draudimų ekspertas

12.30-12.40

Pertrauka

12.40-13.40

Investavimas į NT per sutelktinį finansavimą: nuo A iki Z”
Fortūnatas Dirginčius, Sutelktinio finansavimo platformos “ Profitus”
direktorius

13.40-14.40

Pietūs

14.40-15.40

15 būdų, kaip greičiau grąžinti būsto paskolą ir pasirašyti saugią kredito
sutartį?
Marius Jansonas, Nepriklausomas paskolų ekspertas Lietuvoje Nr. 1

15.40-16.40

Ką turi žinoti kiekvienas kredito gavėjas, kad saugiai pasirašytų kredito
sutartį?
Kęstutis Jonaitis, Advokatų kontoros “Jonaitis ir partneriai” vadovaujantis
partneris

16.40-16.50

Pertrauka

16.50-17.50

Kaip pirkti ir išnuomoti NT su didesne nei vidutine grąža?
Jurijus Clavas, Verslininkas investuotojas

17.50-18.00

Diskusija
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II-oji diena

Vilnius,
viešbutis “Panorama”

2018
Lapkričio 24-25 d.

10.00-10.10 Įžanginis žodis.Programos pristatymas
10.00-11.10

Kaip pradėti patiems kiekvieną dieną užsidirbti pasyvias pajamas ir
pradėti savo verslą be didelių investicijų?
Mindaugas Juodaitis, Keletos verslų savinininkas

11.10-12.10

Kaip per mėnesį iš NT uždirbti 2000 Eur ir kokių veiksmų imtis?
Mindaugas Kazlauskas, UNO HUB NT paslaugų centro vadovaujantis partneris

12.10-12.20

Pertrauka

12.20-13.10

Kaip maksimaliai pasinaudoti Cashback nuolaidų kortelės privalumais?
Valentinas Maskoliūnas, Finansų ekspertas

13.10-14.00

Pietūs

14.00-15.00 10 patarimų, kaip gauti saugų finansavimą savo veslui?
Marius Jansonas, Nepriklausomas paskolų ekspertas Lietuvoje Nr. 1
15.00-17.00

Cashflow žaidimas

17.00-17.20

Klausimų-atsakymų sesija

17.20-17.30

Sertifikatų įteikimai ir sveikinimai

