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INFORMAȚII DE AFACERI

Coface SELECT
RAPOARTE ONLINE STANDARDIZATE
PENTRU 21 DE ȚĂRI
Tot mai multe companii sunt în căutarea soluțiilor
standardizate și ușor de folosit. Pentru a întâmpina
această nevoie, Coface oferă rapoarte scurte și
standardizate despre companiile din 21 de țări
din Europa Centrală și de Vest: Belgia, Bulgaria,
Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania,
Irlanda, Letonia, Lituania, Marea Britanie,
Norvegia, Olanda, Polonia, Republica Cehă,
Serbia, Slovacia, Slovenia, Suedia, Ucraina și
Ungaria.

INSTANT - informații
despre prospecții
și clienții
internaționali

Coface Select este un instrument inovator
pentru prospectarea clienților internaționali
și furnizarea accesului rapid la informațiile
online.

TOATE INFORMAȚIILE
DE CARE AI NEVOIE IMEDIAT
Rapoartele Coface Select includ
următoarele informații despre
companii:
 Detalii despre companie: numele
companiei, adresă, status, coduri
de identificare
 Quick Rate (bazată pe clasa de
risc și vizualizată în sistemul
Traffic Light în culorile roșu,
galben și verde)

BENEFICIILE DUMNEAVOASTRă
Produsul nostru online este inovator și foarte util, în
special importatorilor și exportatorilor, atunci când
își selectează potențialii parteneri de afaceri și își
evaluează clienții existenți.
Coface Select este o soluție unică, ce oferă o serie
de avantaje:
 24 de ore acces online la informații despre
companiile din 21 de țări

 Domeniul de activitate
 Echipa de management
 Numărul de angajați

 Conținut unitar atât din punct de vedere vizual,
cât și contextual
 Prezentare user-friendly a evaluării companiilor prin sistemul Traffic Light

 Date financiare (cifra de afaceri,
activele fixe, capitalul social,
profitul/ pierderea după
impozitare, profitul din
exploatare/ pierderea)

 Date financiare exprimate în EUR pentru toate
cele 21 de țări

 Cursul valutar

 Evaluarea prospecților companiei dintr-o
perspectivă internațională

 Disponibil într-un pachet de bază, la care puteți
include toate țările care vă interesează

COFACE SELECT

DESPRE COFACE

Coface este lider mondial în asigurarea de credit și lider de piață în Informații
de Afaceri și Colectarea Creanțelor în Europa Centrală. Oferim companiilor din
întreaga lume soluții pentru a le proteja împotriva riscului de neplată a clienților,
evaluarea potențialilor parteneri de afaceri și îmbunătățirea fluxurilor de numerar
prin intermediul unor proceduri de colectare rapide și profesionale.

CONTROLAȚI RISCURILE - ASIGURAREA DE CREDIT COMERCIAL

Asigurarea vânzărilor companiei dumneavoastră este vitală pentru a garanta
viabilitatea pe termen lung. Oferta noastră de asigurare de credit vă protejează
împotriva riscului de neplată a facturilor din țara de reședință sau din străinătate.
Având la dispoziție baza noastră de date care acoperă mai mult de 65 de milioane
de companii din întreaga lume și prezența noastră directă în 66 de țări, vă oferim
informații unice în ceea ce privește clienții dumneavoastră, pentru a vă ajuta să luați
decizii corecte și precise pentru toate operațiunile dumneavoastră.

PRELUAȚI RISCURI ACCEPTABILE - RAPOARTE DE CREDIT

În contextul managementului riscului de creditare, ne bazăm pe o rețea puternică de
culegere și analiză a informațiilor de afaceri la nivel global. Informația este transpusă în
rapoarte, un sumar al nivelului indicatorilor de risc unici și globali și diferite instrumente
recomandate pentru preluarea riscurilor. Cu serviciile noastre de evaluare a riscurilor
de credit, puteți gestiona în mod optim eforturile de creștere a vânzărilor.

REDUCEȚI PIERDERILE - SERVICII DE COLECTARE A
CREANȚELOR COMERCIALE

Această activitate necesită un nivel ridicat de expertiză juridică și o rețea de specialiști
la nivel mondial, de care Coface dispune atât prin resursele proprii, precum și prin
cele ale rețelei „Coface Partner”. Clienții nostri au acces la serviciile de colectare a
creanțelor, atât pentru facturile asigurate, cât și pentru cele neasigurate.

Pentru mai multe informații:
T. +40/21/231 60 20
www.coface.ro

