Да направим Америка своя родина
Мисията на БУЦ ”Знание” е: образование, културa, информация за
малки и големи. Има за цел запазване и съхраняване на българския
език, българските традиции и култура за българската общност в Чикаго
и подпомагане адаптирането на българите на Американска земя.
Изградените Клубни центрове към БУЦ”Знание” са на базата на
потребностите от откриване и обеденяване на хората от българската
общност с еднакви интереси и потребности, както и от образователно и
културно- информационно подпомагане чрез обучения, семинари,
срещи, консултации. Такиви клубове за сега са:

Литературен клуб”Алеко Константинов”,
Университет за родит ели, Клуб Вярващи очи

Инвестиционен Клуб"Знание"
Всички, които се интересуват от тези клубове са добре дошли и могат
да посетят :
http://bgznanie.com/clubs.shtml

Канем ви в
Инвестиционен Клуб"Знание"-Заповядайте!
Да държим ли парите си в банките?
Доброто управлението на персоналните инвестиции е съществена
предпоставка за подсигуряване на стабилни приходи извън редовната
заплата. То дава възможност за по- бързо натрупване на средства, за
подобряване стандарта на живот преди и по време на пенсионната
възраст и потенциално постигане на финансова независимост.
Исторически различните видове инвестиции имат периоди на подем и
периоди на спад и се изисква добро познаване на текущия
икономически климат, които да спомага подема на определен вид
инвестиция. Добрата страна е, че циклите продължават с години и не се
налага често пренасочване на инвестиции от една в друга посока.

Например последните години преди 2000 година stock маркета даваше
добра възвръщаемост най-вече свързано с навлизането на Интернет
технологиите. От 2000 година до 2006 недвижимите имоти бяха за
предпочитане поради ниските лихви. В следващите години се
очертават възможности благородните метали да дават по-добра
възвръщаемост, като средство срещу инфлацията. Но при всички
положения различните видове инвестиции, ако са правилно подбрани
дават по- добра възвръщаемост отколкото лихвите давани от банките.
Повечето хора са заети с друг вид дейност и нямат възможнсот да
отделят достатъчно време за управление на техните инвестиции и
затова ползват услугите на финансови съветници или просто избират
определена вид инвестиция базирано на съвет от приятели, медията
или моментно чуство.
Инвестиционния Клуб"Знание", които се сформира към Учебния
Център "Знание" има за цел да обедини хората, които се интересуват от
инвестиции било те лично или за техни клиенти и да даде възможнст те
да обменят опит, предлагат идеи и подобряват техните инвеститорски
знания посредством срещи и семинари. Както и да информира и
образова тези, които искат да инвестират и които искат да получат
компетентно подпомагане за своят личен избор, как да управляват
парите си така, че парите да работят за тях.
Като централизирано средство за комуникация между членовете на
клуба се предвижда да се ползва "Stock Club" online service хостван на
http://www.dntconsulting.com/club , където е създаден club "Знание".
За повече информация по отношение на Инвестиционен клуб "Знание"
и за присъединяването към него се обръщайте към
Лили Паслиева center@bgznanie.com 847 858 9147 или
Димитър Чалъков club@dntconsulting.com 630-337-7502.

