
INFORMAŢII ESENŢIALE PENTRU 
AFACEREA DUMNEAVOASTRĂ

Coface Select și Coface Select Premium oferă 
rapoarte scurte și standardizate despre firme din 28 
de ţări din Europa Centrală, de Est, și de Vest oferind 
astfel companiilor informaţiile de care au nevoie în 
dezvoltarea parteneriatelor de afaceri. 

        
• Datele societăţii: nume companie, adresă, status, 

coduri de identificare
• Activitatea de bază
• Echipa de management
• Număr de angajaţi
• Date financiare: cifră de afaceri, active fixe, cap-

italuri proprii, profit/pierdere după taxe, profit/
pierdere operaţională, adrese din baza de date 
ICON privind companiile cu o evaluare solidă a 
riscului

Luaţi decizii sigure și rapide 
• Curs de schimb
• Evaluare rapidă: indică probabilitatea 

intrării în incapacitate de plată

Doriţi să va adăugaţi o recomandare de 
credit? Coface Select Premium îmbină 
toate avantajele produsului de bază Coface 
Select îmbogăţit cu recomandarea limitei 
maxime de credit a Coface. Acesta acoperă 
și companii din America de Sud.

Beneficii
Acestea sunt instrumente inovatoare si utile 
pentru exportatori si importatori atunci 
când își selectează potenţialii parteneri de 
afaceri, dar și pentru monitorizarea clienţilor 
existenţi. Coface Select și Coface Select 
Premium oferă o serie de avantaje unice:

• Disponibilitate online 24h
• Rapoarte scurte și standardizate
• Prezentare intuitivă a evaluării com-

paniei - sistem Semafor
• Date financiare prezentate în euro 

pentru toate ţările din baza de date
• Disponibilitate sub formă de pachet și 

doar pentru ţările pe care doriţi să le 
includeţi

• Evaluarea companiilor ca potenţiali 
parteneri la nivel internaţional

Cu ajutorul Coface Select și Coface Select 
Premium primiţi instant informaţii despre clienţi 
și prospecţi internaţional. Rapoartele includ 
informaţiile de care aveţi nevoie:
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InfoIcon - Spaţiu online de informaţii de afaceri
Cu ajutorul platformei InfoIcon, beneficiaţi de acces la 
cea mai mare bază de date din ECE și de informaţii de 
afaceri pentru peste 43 de milioane de companii din 
peste 40 de ţări din Europa și America. 

Ori de câte ori doriţi și de oriunde vă aflaţi!

https://icon.cofacecentraleurope.com/

PRIMIŢI INSTANT INFORMAŢII 
DE AFACERI DESPRE CLIENŢI ȘI 
PROSPECŢI INTERNAŢIONALI

 

• Austria
• Belgia
• Bulgaria
• Croaţia
• Cehia
• Estonia
• Finlanda
• Franţa
• Germania
• Ungaria

COFACE SELECT ȘI COFACE SELECT PREMIUM 
SUNT DISPONIBILE PENTRU URMĂTOARELE ŢĂRI:

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

• Irlanda
• Italia
• Letonia
• Lituania
• Olanda
• Norvegia
• Polonia
• Portugalia
• România
• Rusia

• Serbia
• Slovacia
• Slovenia
• Spania
• Suedia
• Elveţia
• Ucraina
• Regatul Unit

COFACE SELECT PREMIUM ESTE DISPONIBIL ȘI 
PENTRU

• Argentina
• Bolivia
• Chile
• Columbia
• Costa Rica
• Cuba

• Republica Dominicană
• Ecuador
• El Salvador
• Guatemala
• Honduras
• Mexic

• Nicaragua
• Panama
• Paraguay
• Peru
• Uruguay
• Venezuela


