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COFACE INFOQUICK
SOLUȚIA RAPIDĂ ATUNCI CÂND AI NEVOIE DE INFORMAȚII 
DESPRE PARTENERII TĂI DE AFACERI

EVALUARE COMPANII & INFORMAȚII
DE AFACERI

•Doriți să încheiați un contract cu un client nou și nu știți nimic 
 despre el?
•Aveți nevoie să luați urgent o decizie asupra unei tranzacții 
 comerciale cu un partener nou?
•Doriți să știți cât de sustenabile sunt afacerile clienților 
 dumneavoastră?
•Aveți nevoie rapid de o informație despre un client nou?
•Ați auzit zvonuri negative în piață despre stabilitatea financiară a 
 unui partener de afaceri și doriți să le verificați?

COFACE VĂ PUNE LA DISPOZIȚIE 
RAPOARTELE ONLINE INFOQUICK, 
O SOLUȚIE SIMPLĂ ȘI RAPIDĂ 
PENTRU A ÎNLĂTURA GRIJILE 
APĂRUTE ÎN PARTENERIATELE 
COMERCIALE!

“Rapoarte online în
2 timpi și 3 mișcări ”

www.infoquick.ro este o aplicație web 
constituită sub forma unei platforme 
online, care permite clienților să 
obțină informații de afaceri despre 
companiile din România într-un timp 
foarte scurt. Produsul de bază al 
platformei este raportul online Info-
Quick, ce reprezintă o colecție de 
date publice generate de aplicație, 
prin interogarea automată a unor 
surse de informare online, alături de 
informații deja stocate în bazele de 
date Coface.

CE REPREZINTĂ PENTRU 
DUMNEAVOASTRĂ RAPORTUL COFACE 

Coface InfoQuick este un instrument de 
bază în managementul riscului de credit, ce 
redă profilul unei companii, oferind suportul 
necesar evaluării situației partenerilor 
dumneavoastră de afaceri și adoptării unor 
decizii rapide referitoare la oportunitatea 
dezvoltării unui parteneriat comercial cu 
aceștia.

CE REPREZINTĂ PLATFORMA 
ONLINE INFOQUICK.RO?



EVALUARE COMPANII & INFORMAȚII
DE AFACERI

SECȚIUNILE RAPORTULUI COFACE INFOQUICK

•    Firma analizată                                 
•    Date firmă                                          
•    Evaluare companie                            
•    Indicatori financiari                             
•    Date financiare                                   
•    CIP/Incidențe de plată                        

Obținerea unui raport online Info-
Quick este extrem de simplă, fiind 
necesară crearea unui cont pe plat-
forma www.infoquick.ro.

După activarea contului, în doar
3 pași verificați orice partener de 
afaceri:

•     Identificare companie & selecție 
     � informații;
•     Comandă & plată;
•     Livrare raport;

CE TREBUIE SĂ FACEȚI PENTRU A 
OBȚINE UN RAPORT INFOQUICK?

CARE SUNT BENEFICIILE UTILIZĂRII 
COFACE INFOQUICK?

•     Economisiți timp și resurse și astfel vă concentrați 
      asupra activității de bază a companiei          
      dumneavoastră, raportul InfoQuick vă este livrat
      în 3 minute;
•     Luați decizii într-un timp scurt;
•     Aveți posibilitatea de a descărca atât rapoarte 
      complete cât și anumite secțiuni ale acestora, în 
      funcție de nevoile dumneavoastră;
•     Cooperați cu societăți de asigurare a creditelor 
      comerciale;
•     Vă creați o imagine obiectivă asupra sănătății 
      financiare a partenerilor de afaceri, inclusiv a 
      competitorilor. 

•    Datorii ANAF
•    BPI/Buletinul Procedurilor de Insolvență 
•    Dosare in justiție
•    AEGRM/Ipoteci firme
•    Acționariat si relaționări 
•    Puncte de lucru



Coface România
Șoseaua Pipera 42 - Et. 6 - 020112
Sector 2 - București - ROMÂNIA
Cladirea Globalworth Plaza
T. +40/ 0374 670 720 
comunicare-romania@coface.com 

www.coface.ro
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