
Consultanta Financiara Personalizata 
- Bogdan Popescu -  

 

Te-ai abonat la serviciul Clubul Investitorilor sau ai achizitionat ebook-ul “10 Strategii Pentru 
Cresterea Veniturilor” . 

Felicitari inca o data si multumesc pentru incredere. 

Daca faci parte din Clubul Investitorilor, sunt foarte entuziasmat pentru tine si sper ca vei 
gasi si tu aceeasi placere ca mine in domeniul investitiilor. 

Am promis ca voi incerca sa te ajut sa iti cresti veniturile, printr-o consultanta personalizata si 
pentru asta am nevoie sa stiu mai multe despre situatia ta. 

Asa ca mai jos am cateva intrebari pentru tine. Pe baza raspunsurilor tale, voi concepe un mic 
plan pe care ti-l voi trimite ulterior to pe email. 

Am luat in considerare si unele aspecte care ti se vor parea straine de subiectul "venituri", dar in 
logica mea, toate sunt importante si scopul lor e de a incerca sa te ajut din toate punctele de 
vedere. 

Totusi, daca e incomfortabil pentru tine sa raspunzi la anumite intrebari mai bine sa nu o faci. 
Raspunde doar la cele care ti se par tie relevante. 

 

Intrebari Consultanta Financiara 
1. Care e principala ta sursa de venituri? (salariu, o afacere, o mostenire, te finanteaza parintii, 
alta) 

2. Mai ai si alte surse de venituri? Care? 

3. Cati membri are familia ta si cate surse de venituri? 

4. Care e valoarea totala a activelor tale? (casa + masina + depozite bancare + investitii + 
metale pretioase, altceva ce are valoare) 

5. Care e suma totala a datoriilor tale? 

6. Ce procent din venituri platesti ca rate la banci? (daca e cazul) 

7. Care e ultima scoala absolvita? (o anume facultate, liceu, sau alta scoala) 



8. Care e meseria ta in prezent si ce ai mai lucrat in trecut? 

9. Care e nivelul tau la limba engleza? Ce alte limbi straine cunosti? 

10. Te consideri o persoana extrovertita, sau introvertita? Preferi sa mergi la o petrecere sau sa 
stai acasa sa citesti o carte? :) 

11. Esti intr-o relatie (casatorie, logodna, prietenie)? 

12. Iti place sa scrii sau sa vorbesti in public? 

13. Ce hobby-uri ai? (ceva de care te ocupi in timpul liber, sau de care ti-ar placea sa te ocupi) 

14. Unde locuiesti, cum te cheama(daca nu mi-ai spus pana acum) si ce varsta ai? 

 
 

Astept raspunsurile tale la adresa 
bogdan@academiadeantreprenori.ro. 
 
 
Multumesc, 
Bogdan Popescu 
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