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CHCESZ OSIĄGNĄĆ SUKCES FINANSOWY?  

NIE POZOSTAWIAJ PRZYSZŁOŚCI LOSOWI 

 

Pobierz aplikację eduFinance.pl, zagraj o milion i poznaj kulisy zarządzania 

finansami! 

 

Jak zarządzasz osobistymi finansami?  

 

Notorycznie brakuje Ci pieniędzy? Twoje wydatki przewyższają przychody? A może 

masz fundusze ale nie wiesz jak na nich zarabiać? Jeśli zdarzają Ci się podobne 

sytuacje, warto zainteresować się nowym serwisem interentowym,  eduFinance.pl, 

który został udostępniony na początku grudnia br. 

 

Serwis eduFinance.pl został stworzony w oparciu o ideę samopomocy w oparciu o 

intereaktywną aplikację – mówi Paweł Kardacz – pomysłodawca i założyciel serwisu. 

Serwis jest przeznaczony dla osób rozpoczynających dorosłe, życie ale z pewnością 

zainteresuje on zarówno ucznów szkół i studentów (zawiera materiały z podstaw 

przedsiębiorczości) jak również osoby odpowiedzialne za domowy budżet, a także 

indywidualnych przedsiębiorców.  

Serwis (i aplikacja mobilna) umożliwia zarówno wykonywanie prostych symulacji, jak 

również utworzenie profesjonalnego planu finansowego (indywidualnego lub dla całej 

rodziny) a co najważniejsze efektywne zarządzanie realizacją zdefiniowanych 

planów, przychodów, wydatków, należności, zobowiązań. System automatycznie 

dokonuje analizy optymalnego sposobu realizacji wszelkich operacji finansowych, 

oraz przesyła rekomendacje / przypomnienia operacji przez apliakcję mobilną oraz 

na adres e-mail użytkownika.    
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Poza planowaniem finansowym serwis posiada inne przydatne funkcjonalności np. 

Portfel inwestycyjny - pomagające oszczędzać / inwestować - w tym nauka 

efektywnego zarządzania kapitałem i posiadanymi aktywami nie finansowymi przez 

tworzenie wirtualnego portfela, oraz zarządzanie wirtualnymi aktywami, lub Giełda 

polis – dla osób potrzebujących wycofać kapitał z ubezpieczeniowych funduszy 

kapitałowych oraz chcących nabyć takie polisy na atrakcyjnych warunkach.  

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak być bogaty, lub sprawdzić jakie korzyści możesz 

uzyskać z profesjonalnego zarządzania swoimi finansami – sprawdź 

www.eduFinance.pl  

 

Portal eduFinance.pl powstał przy współfinansowaniu przez Unię Europejską z 

europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach programu operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka. Autorzy portalu stawiaja sobie za cel wprowadzenie - przy 

współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej - obowiązkowego przygotowania 

młodzieży w ramach edukacji szkolnej do samodzielnego i odpowiedzialnego 

podejmowania zadań związanych z zarządzaniem osobistymi finansami.  

 

Więcej informacji na stronie www.eduFinance.pl  
 
Kontakt dla mediów: 
Jarosław Potapczuk, Redaktor eduFinance.pl 
Biuro Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa 
mail: info@edufinance.pl  
tel.: 22 394 72 44 
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