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CINE SUNTEM ? 
• Experiență de peste 20 de ani în sistemul bancar

• Brand European inregistrat in 27 de țări

• Peste 200 de proiecte finanțate in Romania

• > 100,000,000 sume nete intermediate pentru companii din 
ROMÂNIA

• Parteneriate cu 24 de Bănci și 9 Societăți de Leasing (+ altele in 
curs de semnare)

• 5 IFN uri cu costuri apropiate de cele bancare (+ altele in 
negocieri)

• 3 Companii de FinTech pentru reducerea costurilor și analiză
financiară

• Cluster de Servicii de Consultanță



SERVICII OFERITE CLIENȚILOR
• Analiză Financiară Primară și Optimizare indicatori

• Verificare criterii de knock-out

• Facilitare finanțări (aducem plus-valoare, nu facem brokeraj)

• Negocieri structură, costuri, garanții, condiții s.a.

• Consultanță generală în afaceri și reducerea costurilor

• Aplicații FinTech pentru analiză costuri și Evaluarea Companiilor

• Analiză costuri operațiuni, schimburi valutare ș.a. 

• Cluster de Servicii de Consultanță (fonduri europene, VCapital, 
Investments funds, inregistrare marcă, investiții personale etc.)



Time is Money?
We bringh you TIME & MONEY!

• Timpul este cea mai pretioasa resursa
• Castigam timp pentru afacerea clientilor
• Transformam Economia de TIMP in BANI pentru

Clientii nostri

TIMP

• Să fim mai buni și mai eficienți
• Cluster de Servicii oferite clienților

DIVERSIFICARE SERVICII CLIENȚI

• Analizam toti indicatorii companiilor si structura de 
cheltuieli

• Negociem costuri pe diverse structuri, contracte si 
componente

• Propunem solutii de imbunatatire a fluxurilor si 
reducerea cheltuielilor

• Prezentam solutii concrete de reducere a costurilor

ECONOMIE DE COSTURI



ETAPA I

➢Colectare documente

➢Analiză financiară primară

➢Analiză de grup și încadrare ca

IMM*; Recomandări

➢Pregătirea indicatorilor 

necesari pentru o finanțare 

viitoare
*IMM –urile sunt entitățile care beneficiază de cele mai multe variante de finanțare 

Inclusiv finanțări nerambursabile



DO YOU SPEAK ... BANKISH ?
.

VORBIȚI ... LIMBA BANCAREZĂ ?  ☺



ETAPA II

➢ Facilitarea obținerii celor mai bune finanțări

pentru companii (aducem plus-valoare, nu

facem doar brokeraj!)

➢ Identificarea criteriilor de knockout ale

finanțatorilor

➢ Preluarea întregii relații și transferului de

documente necesare intre contabilitate si

banca / finanțator

➢ Realizarea unei prezentări profesioniste a

afacerii, in limbajul bancar

➢ Susținerea dosarelor de finanțare la bănci /

leasing / IFN / investitori

➢ Negociere costuri, structură, garanții si

condiții de aprobare



ETAPA III
- clienți cu abonament -

➢ Explicarea și monitorizarea îndeplinirii

condițiilor din aprobare

➢ Consultanță generală în afaceri și

reducerea cheltuielilor

➢Analiza costurilor generale ale activității

și a principalelor conturi de cheltuieli

➢ Evaluare firme si stabilirea Valorii

Financiare a Companiei

➢Analiză costuri operațiuni, pachete de

cont curent, schimburi valutare etc.



ETAPA IV

➢ Dezvoltarea afacerii prin FONDURI

NERAMBURSABILE

➢ Cluster de Servicii de Consultanță:

✓prin intermediul partenerilor noștri asiguram

accesul clienților la informații actualizate din

piața ținta,

✓ studii de piața pe anumite segmente,

✓ înregistrare marcă și proprietate intelectuală,

✓ fonduri europene si guvernamentale

nerambursabile

✓pregătire companii mari pentru listare la bursă

ș.a.



ETAPA V

➢ Clienți Repetitivi

➢ Dezvoltarea Afacerilor prin:

✓ Leasing

✓ Finanțări Bancare și Ne-Bancare

✓ Fonduri Nerambursabile

✓ Conexiuni de Business

✓ Atragere Parteneri Noi

✓ Asigurare Lichiditate și Reducere Costuri

✓ Consultanță Generală în Afaceri

✓ Educație Financiară

✓ Dezvoltare Personală Antreprenori



LionFIN

❖ ORADEA (ZONA DE
VEST) 0740.111.078

❖ BRAȘOV (CENTRU)
0743.041.940

❖ BACĂU (MOLDOVA
&BUCUREȘTI)
0740.16.88.99

C.E.O.
razvan.cheregi@gmail.com
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