
COFACE CROSS BORDER NETWORK

Doriţi să verificaţi conexiunile dintre compania 
dumneavoastră și partenerul de afaceri din regiunea 
ECE dar și la nivel internaţional? În acest caz, Cross 
Border Network vine în sprijinul dumneavoastră. 

Accesaţi platforma online InfoIcon și descoperiţi 
legăturile dintre companii și persoane cu ajutorul Cross 
Border Network. Produsul vă arată relaţionările înre-
gistrate în regiunea noastră între companii, proprie-
tarii/acţionarii acestora, filialele și managementul lor. 
Aplicaţia este interactivă și oferă informaţii utile despre 
companii, gradul lor de risc și potenţialul comercial al 
acestora.

Descoperiţi relaţionările dintre 
afacerile interne și externe din 
regiunea ECE. 

Cross Border Network oferă
următoarele facilităţi:

• Posibilitatea de căutare în regiunea
ECE

• Afișarea legăturilor între companii și
persoane la nivel local și internaţional

• Companii active și / sau inactive și
persoane relaţionate cu compania
selectată (la nivel intern și internaţional)

• Construirea reţelei de legături a pro-
prietarilor și managerilor de companii
cu alte societăţi

• Companiile relaţionate cu persoana
selectată

• Afișarea clasei de risc și alte date cheie
ale companiilor relaţionate

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII VĂ RUGĂM CONTACTAŢI:
+40/374 670 720
+40/741 111 056

SALES-ROMANIA-SERVICES@COFACE.COM
WWW.COFACE.RO
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B E N E F I C I I L E  D U M N E AV O A S T R Ă  

• Acoperire vastă: cea mai mare bază de date din Europa 
Centrală si de Est cu 34 de milioane de companii

• Prezentare interactivă a datelor printr-o interfaţă grafică intuitivă
• Rapiditate: acces online facil prin aplicaţia InfoICON
• Transparenţă: permite verificarea relaţionărilor dintre companii, 

acţionarii/proprietarii acestora şi alte persoane
• Posibilitatea de a genera rapoarte
• Disponibilitate 24/7: datele pot fi accesate oricând și de oriunde 

vă aflaţi

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII VĂ RUGĂM CONTACTAŢI:
+40/374 670 720
+40/741 111 056

SALES-ROMANIA-SERVICES@COFACE.COM
WWW.COFACE.RO

Business Finder

Pachet basic:  inc lude numele compa-
nie i ,  numărul  de ident i f icare naţ ional , 
adresa și numărul de identificare Coface. 

Pachet Premium: include pachetul de bază plus 
acces la evaluare de credit și plată, capital nominal, 
cifră de afaceri și situaţia financiară.

Pachetul anual oferă acces la întreaga bază de
date pentru un an.

DOUĂ PACHETE ONLINE
PACHET UTILIZATORI PREŢ NET €

B
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DOMESTIC PÂNĂ LA 5 UTILIZATORI 600

INTERNAŢIONAL PÂNĂ LA 5 UTILIZATORI 1.200

P
R

E
M

IU
M DOMESTIC PÂNĂ LA 5 UTILIZATORI 3.000

INTERNAŢIONAL PÂNĂ LA 5 UTILIZATORI 6.000

PRIMIŢI INFORMAŢII RAPID PRIVIND RELAŢIONĂRILE DINTRE COMPANII, ACŢIONARI, 
SUBSIDIARE, PROPRIETARI, MANAGERI, PERSOANE FIZICE ȘI ALTE INFORMAŢII UTILE CU 
AJUTORUL COFACE CROSS BORDER NETWORK.


