
IDENTIFICAŢI VIITORII PARTENERI DE AFACERI 
CU AJUTORUL COFACE BUSINESS FINDER

Coface Business Finder caută în cea mai mare bază de date 
din Europa Centrală și de Est și vă ajută să vă selectaţi grupul 
de interes dorit. Toate companiile au fost deja verificate de 
Coface pentru a asigura cea mai bună calitate a informaţiilor 
privind viitorii dumneavoastră parteneri de afaceri.

Accesaţi platforma InfoIcon si selectaţi viitorii parteneri 
de afaceri în doar 3 pași:

1. Selectaţi companii pe bază de criterii variate
Puteţi personaliza selecţia folosind filtrele Business 
Finder de pe http://icon.cofacecentraleurope.com. 
Puteţi utiliza următoarele criterii de selecţie:
• Locaţie:
Alegeţi companii după ţară, regiune, oraș și cod 
poștal.  Selecţia se bazează pe adresa principală sau 
sediul companiei. Puteţi opta pentru selecţii multiple.
• Sectoare de activitate:
Selectaţi până la 3 coduri CAEN sau introduceţi un 
cuvânt cheie pentru a descrie acest sector. Selecţia 
“nu este” exclude codurile CAEN indicate.

Selectaţi grupuri de interes din 
Europa Centrală și de Est 

• Detalii companie:
Aveţi mai multe opţiuni de a selecta date 
cheie actualizate despre companii cum ar fi 
nr. de angajaţi, cifră de afaceri, total active, 
data înfiinţării, forma legală. 
• Conducere:
Cu această opţiune restrângeţi selecţia la 
companiile care au directori ca persoane 
de contact
• Import / Export:
Companiile pot fi selectate și după activi-
tatea lor de de import/export.

2. Selectează informaţia dorită în rezul-
tatele afișate
Pe pagina următoare veţi putea alege 
informaţiile care vor fi afișate în fișierul 
cu rezultate. Dacă nu sunt introduse alte 
informaţii, fișierul cu rezultate va conţine 
informaţii generale: nume companie și 
adresă, ID companie, ţară, formă legală, data 
înfiinţării, cod CAEN și descriere (dacă este 
disponibilă).

În plus, puteţi selecta informaţii adiţionale:
• Date de contact conducere
• Date de contact companie
• Mărime companie
• Date financiare cheie
• Ţări de Import / export  

Business Finder
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3. Personalizaţi selecţia ori de câte ori doriţi 
înainte de a descărca fișierul cu rezultate. 
Vizualizaţi informaţiile pentru a vă asigura că aveţi 
informaţiile dorite. Puteţi salva căutarea pentru alte 
utilizări. Puteţi reveni la căutare pentru a ajusta para-
metrii și a obţine rezultate diferite. Odată parcurși acești 
pași, puteţi plasa comanda:

Beneficiile dumneavoastră:
• Acoperire vastă: cea mai mare bază de date ce 

conţine 30 de milioane de companii din ECE
• Calitate: toate companiile sunt evaluate de Coface 

cu @rating score între 4 si 10
• Utilitate: instrument interactiv cu posibilităţi nelimi-

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII VĂ RUGĂM CONTACTAŢI:
+40/374 670 720
COMUNICARE-ROMANIA@COFACE.COM 
WWW.COFACE.RO

Business Finder

tate de a seta și schimba filtrele înainte 
de achiziţie

• Personalizare: selecţia poate fi schimbată 
ori de câte ori doriţi

• Transparenţă: companiile sunt afișate pe 
măsură ce selectaţi filtrele dorite

• Rezultate rapide: fișierul final este gene-
rat rapid odată cu plasarea comenzii

• GĂSIŢI ȘI CONTACTAŢI 
NOI PARTENERI DE 
AFACERI 

• ACTUALIZAŢI ȘI 
DEZVOLTAŢI CRM-UL 
ȘI BAZELE DE DATE 
PROPRII

• ANALIZAŢI PIEŢE ȘI 
COMPETITORI

http://icon.cofacecentraleurope.com

http://icon.cofacecentraleurope.com

