Zhodnocujeme Vaše investice
Zhodnocujeme Vaše investice do oblastí, které jsou podloženy
kvalitními inovacemi.
Uvádíme na trh společně s našimi zákazníky takové produkty,
které jsou spotřebiteli oblíbené a prokazatelně přinášejí
přidanou hodnotu. Zrealizovali jsme úspěšně celou řadu
projektů pro velké zákazníky.

Projekt BE PRAGUE pomáhá zlepšit turistickou zkušenost
individuálně cestujících hostů před jejich příjezdem a během
pobytu v ČR. Pro hostitele přinášíme významné usnadnění činností
spojených s pronájmem bytů, od snadného předávání klíčů, přes
komunikaci s hosty, až po řešení administrativních povinností.

Emitent: BE 2025 s.r.o.

IČ: 06200478

Fixní kupón: 5% p.a.

Měna: CZK

Forma dluhopisu: Cenný papír na jméno

Podoba dluhopisu: Listinný cenný papír

Datum emise: 1. 1. 2018

Datum splatnosti: 1. 1. 2021, ev. 1. 1. 2022
nebo 1. 1. 2023

Splatnost: 5 let s možností předčasného splacení po 3 nebo 4 letech

Investovaná částka

Hrubé zhodnocení za 3 roky

Hrubé zhodnocení za 5 let

100 000 Kč

+ 15 000 Kč

+ 25 000 Kč

300 000 Kč

+ 45 000 Kč

+ 75 000 Kč

500 000 Kč

+ 75 000 Kč

+ 125 000 Kč

1 000 000 Kč

+ 150 000 Kč

+ 250 000 Kč

Hrubé zhodnocení investice 100 000 Kč
125 000 Kč
120 000 Kč
115 000 Kč
110 000 Kč
105 000 Kč

Zhodnocení
za 1 rook

Zhodnocení
za 2 rook

Zhodnocení
za 3 rook

Zhodnocení
za 4 rook

Zhodnocení
za 5 rook

Realizované projekty

Česká spořitelna – Moje
zdravé finance

Česká spořitelna –
dětská platební karta

Vodafone – Centrum
zákaznické zkušenosti

Nová služba České spořitelny,
která klientům pomáhá zlepšit stav
jejich financí. Klientům doporučuje
kde mohou snížit své náklady a
zároveň zvýšit své příjmy. Službu
Moje zdravé finance využívá přes
700 tisíc spokojených klientů České
spořitelny.

Učí děti finanční gramotnosti, aby
pochopili hodnotu peněz, ukazuje
jim kolik a za co utratili, rodičům
umožňuje mít pod kontrolou výdeje
svých dětí a jednoduše jim mohou
na kartu posílat kapesné.

Zážitkové prodejní centrum
názorně prezentující všechny služby
poskytované firemním zákazníkům,
kteří si zde mohou naživo zažít
zákaznickou péči, způsob využívání
služeb.

BE PRAGUE – stánek na Letišti Václava Havla
Projekt BE PRAGUE je jednou z firem
založenou společností IdeaSense s.r.o. BE
2025 s.r.o. zajišťuje služby pro majitele
bytů poskytujících krátkodobé pronájmy. Na
stánku BE PRAGUE přímo na Letišti Václava
Havla předává hostům klíče od bytů a nabízí
internetové připojení a pobytové zážitky.
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