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București, 2 martie 2020 

 

Coface lansează Cross Border Network: un nou produs online care 
permite utilizatorilor să verifice relaționările dintre companii, persoane, 
manageri/proprietari din Europa Centrală și de Est 
 

Coface continuă seria de inovări extinzând oferta de produse online prin lansarea Cross 

Border Network. Prin acest serviciu, Coface oferă clienților posiblitatea de a vedea 

relaționările companiilor și persoanelor în cea mai mare bază de date din Europa Centrală și 

de Est ce conține 34 de milioane de companii.  

Aplicaţia este interactivă și oferă informaţii utile despre companii, gradul lor de risc și potenţialul 
comercial al acestora. 
 

 „Prin noua noastră soluție online, clienții Coface pot verifica relaționările între companii, acționari și 

manageri din Europa Centrală și de Est, ceea ce vine în ajutorul lor pentru o mai bună deafășurare 

a afacerilor. În prezent, aproape fiecare proprietar de afacere, director financiar sau de achiziții 

trebuie să verifice structura acționarilor și să dețină informații despre proprietarii de afaceri. 

Lansarea Cross Border Network sprijină eforturile de cunoaștere a clienților, fiind un instrument 

interactiv și ușor de utilizat. Produsul are la bază date colectate din surse oficiale pentru a asigura 

cea mai înaltă calitate și fiabilitate”, a declarat Dorota Angotti, Director Regional Servicii de Credit 

Management în cadrul Coface. 

Cross Border Network oferă următoarele beneficii: 

 Acoperire vastă: acces la cea mai mare bază de date din Europa Centrală și de Est care 

include 34 de milioane de companii 

 Prezentare interactivă a datelor printr-o interfață grafică intuitivă 

 Rapiditate: acces online facil prin aplicația InfoICON 

 Transparenta: permite verificarea relaționărilor dintre companii, acționarii/proprietarii 

acestora și alte persoane 

 Posibilitatea de a genera rapoarte 

 Disponibilitate 24/7  

 

Clienții pot accesa Cross Border Network prin InfoICON, platforma online Coface dedicată 

informațiilor de afaceri, de unde utilizatorii pot comanda rapoarte de credit și servicii de monitorizare 

(http://icon.cofacecentraleurope.com). 

 

 

 

 

 

http://icon.cofacecentraleurope.com/
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Coface: for trade -  Dezvoltăm afaceri împreună 

70 de ani de experiență și cea mai rafinată rețea au transformat Coface într-o referință în domeniul 

asigurărilor de credit, a gestionării riscurilor și a economiei globale. Cu ambiția de a transforma Coface în 

cel mai agil partener mondial în domeniul asigurărilor de credite comerciale, experții lucrează în centrul 

economiei mondiale, sprijinind 50.000 de clienți să construiască afaceri de succes, în creștere și 

dinamice. Serviciile și soluțiile Grupului protejează și ajută companiile să ia decizii de creditare pentru 

îmbunătățirea capacității de a vinde atât pe piețele interne, cât și pe piețele de export. În 2018, Coface a 

avut aproximativ 4.100 de angajați și a înregistrat o cifră de afaceri de 1,4 miliarde de euro.  

www.coface.com 
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