Ainda não sou cadastrado

Esqueci minha senha
Esqueci meu nome de usuário

Busca:

Perguntas e Respostas

Portal

Sites Parceiros

Fazer Pergunta
Perguntas Finalizadas

Tire suas dúvidas junto à comunidade de empreendedores que acessam o portal e aproveite para
ajudar àqueles que passam por dificuldades semelhantes às que você já enfrentou

Pesquisar

como começar a empreender sem capital
Roupas Africanas

WILSON GIGLIO

Categoria: Diversos

Crédito para empreendedores

Precisa de AJUDA ? Quer AJUDAR ?

Quais as vantagens de manter empresa
legalizada?

O nosso PROJETO SOCIAL: http://mentordenegocios.ning.com
nasceu para isso mesmo. Fazer o bem ao próximo, sem querer

Contador é funcionário? Ou um prestador de
serviços?

nada em troca ou qualquer vínculo financeiro, é esse o nosso
objetivo. A transferência de conhecimento, informação e
experiências profissionais é nossa meta. Se vc PRECISA DE
AJUDA vc encontrará um MENTOR para o seu negócio,

Contrato de prestação de serviços

gratuitamente. O papel do MENTOR é te orientar / dar sugestão /
esclarecer dúvidas / responder as suas questões / aconselhar e
colaborar com vc e sua empresa, independente do tipo de ajuda
que precisa. Se vc QUISER AJUDAR encontrará vários PUPILOS e
VISITANTES interessados em saber mais, resolver questões e
transferir, voluntariamente e expontânea, o seu conhecimento e
experiência. Esse projeto social é complemento de outro:
http://www.portaldosempreendedores.com.br que já disponibiliza
+ de 2.000 documentos (entre informações, modelos, apostilas,
manuais, planilhas, orientações, dicas práticas, artigos, etc...)
também gratuitamente. Fique a vontade para visitar-nos e
participar ativamente desta nova rede social feita para vc,
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Interessante!

Fomento ao empreendedorismo
tenho diero aqui
conta juridica com a empresa get net
abertura de conta

Se você tem alguma sugestão para esta
seção, utilize este canal.

independente da sua profissão ou posição social ou função na
sua empresa, teremos prazer em recebê-lo (la). Fraternal abraço
Wilson Giglio Consultor em Gestão Empresarial Palestrante,
Escritor e Professor www.portaldosempreendedores.com.br

Com isso, você nos ajuda a tornar o
Santander Empreendedor cada vez
melhor e mais interessante.

www.mentordenegocios.ning.com

Clique Aqui
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Sem Respostas para esta pergunta

Seja o primeiro a responder esta pergunta
Os comentários aqui pub licados refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais do autor e
foram elab orados de forma independente e autônoma, inclusive em relação à instituição. O
Santander não se responsab iliza e nem pode ser responsab ilizado pelas informações acima ou por
prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso dessas informações.

