Chestionar
cu titlu confidențial
Data: ___________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Denumirea companiei
Numele brandului
Codul Fiscal (IDNO)
Data fondării companiei
Adresa juridică
Adresa poştală
Administrator
Persoana de contact
Formă de organizare

10.

Numărul de telefon

11.
12.

E-mail
Website

13.

Tipul proiectelor

14.

Numărul angajaților

15.

Produsele companiei (Vă rugăm să enumerați)

16.

Serviciile companiei (Vă rugăm să enumerați)

17.

Despre companie

18.

Partenerii oficiali

19.

Distribuitor oficial

20.

Rețele de socializare

21.

Suma venitului din vînzări pentru anul 2017

22.

Suma venitului din vînzări prognozat pentru anul 2018

Întreprindere individuala☐
Societate pe acțiuni ☐
Societate cu răspundere limitată ☐
Altă☐
Staționar +373
Mobil +373

Business-to-Business ☐
Business-to-Customer ☐
Mai puţini de 10 angajați ☐
11 – 50 angajați ☐

Business-to-Governmen ☐

50 – 250 angajați☐
Mai mulţi de 250 angajați ☐

Facebook
______________________________
Google+
______________________________
Twitter ______________________________
LinkedIn
______________________________
VKontakte
______________________________

23.
Data bancare:
Contul bancar
Codul TVA
Atenție! Prezentul document conține date confidențiale

Numărul contului
Banca
SWIFT
23. Clienții:
24. Tehnologii folosite

PHP ☐ C++ ☐
iOS ☐ Android ☐

.Net ☐
Winwows☐

Java ☐
Alte ☐

25. Activitatea comercială

Activitate bancară ☐ Telecomunicații☐
Educație☐
Guvern ☐
Medicină ☐
Comerț ☐
Alte☐

26. Activitățile pe care doriți să desfășurați în Parc:
O activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat spre client) (62.01);
O activităţi de editare a jocurilor de calculator (58.21);
O activităţi de editare a altor produse software (58.29);
O activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul (62.03);
O prelucrarea de date, administrarea paginilor web şi activităţile conexe (63.11);
O activităţi ale portalurilor web (63.12);
O activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei (62.02);
O alte activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (62.09).
27. Furnizaţi produse sau servicii în străinătate?
28. Produse sau servicii exportate

Atenție! Prezentul document conține date confidențiale

