COMUNICAT DE PRESĂ
COFACE LANSEAZĂ "GLOBALINER",
O NOUĂ OFERTĂ DE PRODUS ADRESATĂ COMPANIILOR
MULTINAȚIONALE
București, 14 ianuarie, 2022 – Datorită unei rețele internaționale unice, cu
o prezență în peste 100 de țări și experiență de 75 de ani în deservirea
companiilor exportatoare, Coface colaborează în prezent cu peste 600 de
clienți mari și este lider mondial în asigurări de credit pentru
multinaționale. Coface Global Solutions, cu o structură și echipe dedicate
a fost înființate în 2012 pentru a oferi acestui tip de clienți un punct
central de acces la serviciile Coface, beneficiind în același timp de
expertiza locală ale echipelor.
Cu amprentă internațională, companiile mari trebuie să facă față unei
complexități tot mai mari a reglementărilor, în timp ce cerințele lor interne
de eficiență operațională sunt în creștere. În acest nou mediu, Coface a
decis să facă un pas mai departe în adaptarea soluțiilor sale, prin lansarea
noii oferte GlobaLiner concepute exclusiv pentru clienții multinaționali.
Concret, GlobaLiner sprijină dezvoltarea companiilor multinaționale cu
emiterea mai rapidă a contractelor și un control mai mare asupra polițelor
de asigurare locale. Această nouă ofertă se bazează pe o infrastructură IT
care permite utilizarea unei librării globale de clauze, înregistrate în o
sută de limbi și medii reglementate.
„Am pornit de la faptul că marile companii cu prezență globală și cu mai
multe filiale în străinătate au nevoi specifice în ceea ce privește
managementul riscurilor. Vor să aibă o viziune globală asupra riscurilor
clienților lor, dar doresc și să își optimizeze controlul privind
managementul riscului local și instrumentele de monitorizare și analiză
foarte detaliate. Companiile au nevoie de un partener care să le ajute cu
gestionarea simplificată a contractelor, inclusiv politici și clauze aliniate
la nivel global pentru o mai mare eficiență și consecvență în plasarea
riscurilor. GlobaLiner le oferă acest sistem de management centralizat și
posibilitatea de a beneficia de o ofertă armonizată la nivel mondial.
Clienții noștri gestiona riscurile centralizat și pot beneficia de clauze
ale Grupului aplicabile în toate țările în care își desfășoară activitatea”,
a declarat Karine Damman, Director Coface Global Solutions.
Cu acest serviciu nou, Coface continuă să-și susțină clienții internaționali
prin asigurarea dezvoltării comerciale, îmbunătățindu-le în același timp
performanța operațională. Partenerii multinaționali ai Coface vor beneficia
de o valoare adăugată consolidată care include:
- o rețea internațională care ofera servicii de asigurare de credit în
peste 100 de țări

-

echipe dedicate cu 220 de angajați în 7 regiuni concentrate pe
managementul programelor mari
o suită de platforme pentru controlul riscului de client
un sistem centralizat de negociere, având la bază acorduri contractuale
consistente și care facilitează eficientizarea

CONTACT MEDIA

Diana Oros: T +40/374 670 886 - diana.oros@coface.com

COFACE: FOR TRADE
Cu 75 de ani de experiență și cea mai extinsă rețea internațională de specialiști,
Coface este unul dintre liderii în domeniul asigurărilor de credit și de servicii
complementare precum Factoring, Colectare de creanțe, Asigurări Single Risk, Bonding și
Informații de afaceri. Experții Coface lucrează în centrul economiei mondiale,
sprijinind 50.000 de clienți să construiască afaceri de succes, în creștere și dinamice.
Coface ajută companiile să ia decizii de creditare mai bune. Serviciile și soluțiile
îmbunătățesc capacitatea acestora de a vinde prin protejarea lor împotriva riscului de
neplată atât pe piețele interne, cât și pe piețele de export. În 2020, Coface a avut
aproximativ 4.450 de angajați și a înregistrat o cifră de afaceri de 1,45 miliarde de
euro.
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