
 
 

[RU] Мы являемся подразделением TDHI INTERNATIONAL, занимающимся финтех-сектором. 
 
Что мы делаем 
Финтех-организации осознали, что финансовые предложения всех видов, включая денежные 
переводы, ссуды, инвестиции и платежи, хотят легко интегрироваться в жизнь сегодняшних 
технически подкованных и искушенных клиентов, чтобы оставаться актуальными в мире, где 
коммерческое предприятие и частная жизнь становятся все более цифровыми. По мере того, 
технологии развиваются семимильными шагами, финтех-компания открывает свои двери для 
широкого спектра услуг за небольшую часть той ставки, которую она платила бы раньше. От 
кредитов, платежей, страхования и кредита традиционные банки и финансовые учреждения 
сотрудничают с финтех-агентствами или создают свои собственные решения. 

Мы - международный консультант и идеальный разработчик для любой идеи или проекта в 
сфере ФинTех. 
 
Что мы можем сделать для вас 
У вас есть идея в секторе, компания или проект в финтех-секторе? Попросите подписать 
соглашение о неразглашении, а затем напишите нам, что у вас есть, что вы ищете или чего 
хотите, и мы расскажем вам, что мы можем для вас сделать. 
 
У нас нет предела, ничего не предполагайте и пишите нам. 

[LT] Mes esame „TDHI INTERNATIONAL“ padalinys, kuris užsiima fintech sektoriumi. 

Ką mes darome 
Fintech organizacijos suprato, kad visų rūšių finansiniai pasiūlymai, įskaitant pinigų pervedimus, 
paskolas, investicijas ir mokėjimus, yra norima sklandžiai integruoti į šiandienos technologiškai 
raštingų klientų gyvenimus, kad išliktų aktualūs pasaulyje, kuriame tiek įmonių, tiek individualių 
asmenų gyvenime viskas yra labiau skaitmenizuota. Technologijoms žengiant į priekį šuoliais, fintech 
įmonė atveria duris į platų paslaugų spektrą už mažesnę kainą, negu tokios paslaugos kainavo 
anksčiau. Kalbant apie paskolas, mokėjimus, draudimą ir kreditus, tradiciniai bankai ir pinigų įstaigos 
bendradarbiauja su fintech agentūromis arba kuria savo nuosavus sprendimus. 

Esame tarptautinis konsultantas kuris yra tinkamas įgyvendinti bet kuriai FinTech sektoriaus idėjai ar 
projektui. 

Ką mes galime padaryti jums 
Ar turite idėją, įmonę ar projektą fintech sektoriuje? Paprašykite NDA, tada parašykite mums, ką 
turite, ko ieškote ar ko trokštate, ir mes jums pasakysime, ką galime padaryti jums. 
 
Mes neturime ribų, neieškokite jų ir jūs ir parašykite mums. 

 

 



 
 

[PL] Jesteśmy oddziałem TDHI INTERNATIONAL zajmującym się sektorem fintech. 

Co robimy 
Organizacje fintech zdały sobie sprawę, że wszelkiego rodzaju oferty finansowe, w tym transfery 
pieniężne, pożyczki, inwestycje i płatności, chcą bezproblemowo zintegrować się z życiem 
dzisiejszych zaawansowanych technologicznie klientów, aby pozostać na świecie, w którym życie 
ludzi i komercyjnych przedsiębiorstw są coraz bardziej cyfrowe. Wraz z postępem technologicznym,  
firma fintech otwiera swoje drzwi na szeroki zakres usług za ułamek ceny, jaką zapłaciłby wcześniej. 
Od pożyczek, płatności, ubezpieczeń i kredytów tradycyjne banki i instytucje monetarne 
współpracują z agencjami fintech lub tworzą własne rozwiązania. 
 
Jesteśmy międzynarodowym konsultantem i idealnym deweloperem dla każdego pomysłu lub 
projektu z sektora FinTech. 
 
Co możemy dla Ciebie zrobić 
Masz pomysł, firmę lub projekt w branży fintech? Poproś o NDA, a następnie napisz do nas, co masz, 
czego szukasz lub czego pragniesz, a my powiemy Ci, co możemy dla Ciebie zrobić. 
 
Nie mamy ograniczeń, nie rób ich sam i napisz do nas. 

 


