
 

  

 

 

 
 

Grafiki i podpisy w mediach społecznościowych 
Pobierz grafiki i zamieść je na swoich stronach na Facebooku, Instagramie i Twitterze jako posty 
wraz z poniższymi podpisami.  
 

 

PODPIS:  
Fundusz Connecticut Small Business Boost właśnie wystartował; 
jesteśmy bardzo podekscytowani, że w naszej ofercie znalazły się 
proste, niskooprocentowane pożyczki dla małych firm i organizacji non-
profit. Wejdź na stronę CTSmallBusinessBoostFund.org, aby poznać 
szczegóły. #CTSmallBusinessBoostFund 
 
LINK:  https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 

 

 
PODPIS: 
Jesteśmy zachwyceni, że należymy do nielicznej grupy CDFI z 
Connecticut współpracujących z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i 
Społecznego z Connecticut @CTDECD w celu wspierania małych firm i 
organizacji non-profit w naszym regionie.  
#CTSmallBusinessBoostFund 
 
LINK:  [link to news article from launch announcement] 
 

 

PODPIS:  
Czy jesteś właścicielem małej firmy zatrudniającej mniej niż 100 
pracowników i osiągającej roczne przychody poniżej 8 milionów 
dolarów? Możesz kwalifikować się do udziału w nowym programie 
pożyczkowym, który został zaprojektowany specjalnie dla małych firm i 
organizacji non-profit działających w Connecticut. Dowiedz się więcej i 
złóż wstępny wniosek na stronie CTSmallBusinessBoostFund.org 
#CTSmallBusinessBoostFund 
 
LINK:  https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 



 

  

 

 
PODPIS:  
#Czy wiesz, że Fundusz Connecticut Small Business Boost Fund został 
stworzony, aby oferować pożyczki małym firmom w Connecticut, 
zapewniając im wsparcie finansowe, którego potrzebują, aby się 
rozwijać?  Czy jesteś właścicielem małej firmy, która potrzebuje 
wsparcia? Wejdź na stronę CTSmallBusinessBoostFund.org, aby uzyskać 
więcej informacji. #CTSmallBusinessBoostFund 
 
LINK:  https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org  

 PODPIS:  
Dlaczego w [nazwa CDFI] jesteśmy podekscytowani współpracą z 
Funduszem Connecticut Small Business Boost Fund? Naszą misją jest 
wspieranie naszej społeczności, a nie możemy tego robić bez wspierania 
właścicieli małych firm. Ta pożyczka może dać Ci przewagę, jeśli chodzi 
o rozwój Twojego biznesu, a my nie możemy się doczekać, aby pomóc Ci 
rozpocząć działania! #CTSmallBusinessBoostFund 
 
LINK:  Digital Ad Motion Graphic [link to 
CTSmallBusinessBoostFund.org] 

 

 

 
PODPIS:  
Fundusz Connecticut Small Business Boost Fund różni się od 
poprzednich federalnych dotacji pomocowych. Fundusz nie oferuje 
pożyczek umarzalnych, lecz środki, które możesz wykorzystać na 
pokrycie dowolnych wydatków, np. wynagrodzenia, działania 
marketingowe czy remonty budynków. Szczegółowe informacje na 
temat pożyczki znajdziesz na stronie CTSmallBusinessBoostFund.org 
#CTSmallBusinessBoostFund 
 
LINK:  [link to news article from launch announcement] 
 

 

PODPIS:  
Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy zaoferować pożyczkę z 
Funduszu Connecticut Small Business Boost Fund naszym klientom ze 
względu na jej elastyczność i niskie stopy procentowe. Jeśli jesteś 
właścicielem małej firmy non-profit lub for-profit, możesz cieszyć się 
stałym oprocentowaniem na poziomie 4%. #CTSmallBusinessBoostFund 
 
 LINK:  https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 



 

  

 

 
PODPIS:  
Zastanawiasz się, jak wysoka powinna być pożyczka dla Twojej firmy? 
Współpracujący z nami pożyczkodawcy społecznościowi udzielą Ci 
wskazówek, jakie warunki pożyczki są najlepsze dla Twojej małej firmy 
lub organizacji non-profit. Fundusz Connecticut Small Business Boost 
Fund oferuje pożyczki z okresem spłaty do 72 miesięcy. Skontaktuj się z 
nami już dziś, aby dowiedzieć się, jaka pożyczka będzie odpowiednia dla 
Twojego biznesu. #CTSmallBusinessBoostFund 
 
LINK:  https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 

  
PODPIS:  
Obejrzyj filmik, dzięki któremu uzyskasz więcej informacji na temat 
Funduszu Connecticut Small Business Boost Fund. Jesteśmy dumni, że 
możemy być partnerem tej inicjatywy wspierającej małe firmy i 
organizacje non-profit z Connecticut. #CTSmallBusinessBoostFund 
 
 
LINK:  [link to :30 video] 
 

 PODPIS:  
Czy wiesz, że kiedy składasz z nami wniosek o środki z Funduszu 
Connecticut Small Business Boost Fund, podejmujemy wszelkie 
działania, aby wspierać Twoją firmę nie tylko w obszarze finansów? 
Działamy z myślą o Twoim sukcesie: Jesteśmy dla Ciebie, aby zapewnić 
Ci wsparcie biznesowe i wskazówki zarówno przed, w trakcie, jak i po 
zakończeniu procesu ubiegania się o pożyczkę. 
#CTSmallBusinessBoostFund 
 
LINK:  https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 

 
PODPIS: 
Jeśli jesteś właścicielem małej firmy lub organizacją non-profit, która 
mogłaby skorzystać ze wsparcia, aby ruszyć w biznesie do przodu, mamy 
dla Ciebie świetne rozwiązanie. Porozmawiaj z nami o Funduszu 
Connecticut Small Business Boost Fund i sprawdź, czy ta elastyczna, 
nisko oprocentowana pożyczka jest właśnie dla Ciebie. 
#CTSmallBusinessBoostFund 
 
LINK:  https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 



 

  

 

 PODPIS: 
Czy wiesz, że jako CDFI powstaliśmy z misją służenia społeczności? 
Dlatego oferujemy niskie stopy procentowe i elastyczne opcje 
kredytowe - naprawdę inwestujemy w sukces mieszkańców 
[hrabstwa/regionu]. Teraz jesteśmy częścią Funduszu Connecticut Small 
Business Boost Fund, nowego źródła, które pozwoli Twojej firmie ruszyć 
do przodu. Już dziś uzyskaj informacje o tym nowym, fantastycznym 
programie pożyczkowym! [Numer telefonu] 
#CTSmallBusinessBoostFund 

 
LINK:  https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 

 PODPIS: 
Czy jesteś właścicielem małej firmy zatrudniającej mniej niż 100 
pracowników i osiągającej roczne przychody poniżej 8 milionów 
dolarów? Być może mamy dla Ciebie świetne rozwiązanie: Fundusz 
Connecticut Small Business Boost Fund. Skontaktuj się z nami, aby 
dowiedzieć się więcej lub wstępnie złożyć wniosek o pożyczkę w 
wysokości od 5 000 do 500 000 USD na stronie 
CTSmallBusinessBoostFund.org #CTSmallBusinessBoostFund 

 
LINK:  https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 

 
PODPIS: 
Czy złożyłeś już wstępny wniosek o pożyczkę z Funduszu Connecticut 
Small Business Boost Fund? Wypełnienie kwestionariusza na stronie 
CTSmallBusinessBoostFund.org zajmuje tylko kilka minut; jeśli 
zakwalifikujesz się do udziału w programie, będziemy Cię wspierać 
zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu procesu ubiegania się o 
pożyczkę. #CTSmallBusinessBoostFund 

 
LINK:  https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 

 PODPIS: 
Wspierany przez Wydział Rozwoju Gospodarczego i Społecznego 
Connecticut @CTDECD, #CTSmallBusinessBoostFund jest doskonałym 
narzędziem dla małych firm i organizacji non-profit zatrudniających 
mniej niż 100 pracowników i osiągających roczny przychód poniżej 8 
milionów dolarów. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać więcej 
informacji na temat opcji pożyczki i sprawdzić, czy się kwalifikujesz do 
programu! #CTSmallBusinessBoostFund 

 
LINK:  https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 



 

  

 

  
PODPIS: 
Już wielu naszych klientów pytało o Fundusz Connecticut Small Business 
Boost Fund! Fundusz postrzegamy jako wspaniałe narzędzie dla małych 
firm i organizacji non-profit w naszej społeczności i jesteśmy dumni, że 
możemy być partnerem w tym programie. Skontaktuj się z nami lub 
wejdź na stronę CTSmallBusinessBoostFund.org, aby uzyskać więcej 
informacji. #CTSmallBusinessBoostFund 
 
LINK:  Digital Ad Motion Graphic [link to CTsmallbusinessboostfund.org] 
 

 
PODPIS: 
Jesteś ciekawy, czy Fundusz Connecticut Small Business Boost Fund to 
dobra opcja dla Ciebie i Twojej firmy? Już dziś wypełnij wstępny wniosek 
na stronie CTSmallBusinessBoostFund.org, aby sprawdzić, czy się 
kwalifikujesz do udziału w programie. Jeśli tak, skontaktujemy się z 
Tobą, aby porozmawiać o opcjach pożyczki i związanych z nią 
korzyściach dla Twojej firmy. #CTSmallBusinessBoostFund 
 
 LINK:  https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 

 
 
 


