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Susținută de:

Sunteți un distribuitor în Moldova care 
produce sau comercializează tehnologii 
performante ce contribuie la economisirea 
energiei, a apei sau a altor resurse? Dacă da, 
Facilitatea de Finanțare a Economiei Verzi 
(GEFF) din Moldova este pentru dvs.



CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE GEFF?

CE BENEFICII ADUCE GEFF 
PENTRU AFACEREA DUMNEAVOASTRĂ?

CARE SUNT BENEFICIILE PENTRU CLIENȚII DUMNEAVOASTRĂ?

O mai bună productivitate și calitate
Creșterea profiturilor
Finanțare țintită pentru investiții în 
tehnologii performante la cel mai înalt 
nivel și acces la consultanță tehnică din 
partea experților GEFF.

Îmbunătățirea imaginii companiei
Sporirea vânzărilor și a veniturilor
Creșterea vizibilității și, prin urmare, 
atragerea mai multor clienți
Obținerea accesului la servicii 
de consultanță
Includerea tehnologiilor dvs. performante 
în Selectorul de Tehnologie Verde
Creșterea cererii pentru produsele dvs.

Derulat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (BERD), Programul GEFF aduce beneficii 
pentru economie, mediu, afaceri și gospodării.

GEFF funcționează prin intermediul a peste 145 de Instituții 
Financiare Partenere (IFP) din 27 de țări, susținute de 
finanțare BERD de peste 4,6 miliarde de EURO.  

Cei peste 190.000 de beneficiari ai programului au generat 
reduceri anuale de aproape 8,6 milioane de tone de CO2.

AFACERE

CLIENȚI



CE REPREZINTĂ SELECTORUL DE 
TEHNOLOGIE VERDE ȘI CUM FUNCȚIONEAZĂ?

CUM SE ADĂUGĂ PRODUSUL ÎN SELECTORUL 
DE TEHNOLOGII VERZI?

O platformă online cu lista tehnologiilor și materialelor 
eligibile pentru finanțare GEFF care ajută instituțiile 
financiare partenere să ia decizii rapide de creditare

Articolele listate în GTS asigură economii de energie și 
resurse

Furnizorii și distribuitorii înregistrați își pot adăuga cu 
ușurință produsele în orice moment

Este noul canal gratuit de vânzări și oportunitatea dvs. de a 
vă promova tehnologiile.

Procesul este simplu:

Înregistrați-vă
Înregistrați compania în calitate 
de distribuitor:
https://techselector.com/moldova-ro/ 

Încărcați
Adăugați produse eligibile 

individual sau încărcați mai multe 
produse odată

Puteți actualiza oricând informațiile 

Conectați-vă
La producătorul global 
de tehnologii ca distribuitor local

Vindeți
Fiți descoperit de clienți

care vă vor cumpăra produsele
cu finanțare GEFF$
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OPORTUNITĂȚI DE PARTENERIAT:

Distribuitorii și producătorii locali de tehnologie sunt 
încurajați să își înregistreze gratuit tehnologiile ecologice în 
GTS și să le promoveze către potențialii clienți locali.
Furnizorii și distribuitorii de echipamente performante sunt, 
de asemenea, eligibili pentru împrumuturi GEFF. Prin 
parteneriatul cu GEFF veți beneficia de o vizibilitate mai mare 
a brandului și de vânzări sporite!

Pentru informații mai detaliate despre procesul de încărcare, 
vă rugăm să consultați:

Link către ghidul practic privind modul de înregistrare
https://ebrdgeff.com/moldova/wp-content/uploads/2021/0
3/GM_GTS-handling-guide-for-Vendors.pdf 

Așteptăm cu nerăbdare să ne cunoaștem și să vă 
răspundem la întrebări.



GEFF în Moldova
Mun. Chișinău, 
str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni nr.57/1, 
oficiul 412

moldova@ebrdgeff.com | +373 692 29 717 
https://ebrdgeff.com/moldova/


