БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ
ОТ КОФАС
УСЛУГИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ЗАЩИТА
НА ВАШИЯ БИЗНЕС
Информацията на Кофас позволява да се
ускори процеса на вземане на решения и
да се отговори по-бързо на исканията на
клиентите, което същевременно Ви дава
конкурентно предимство.

По-голяма
сигурност
за Вас

Кофас Ви предоставя необходимата
кредитна информация за Вашия бизнес,
достъпна благодарение на уникалната
ни международна база данни с над 60
милиона компании.
Познанието е сила!

СДОБИЙТЕ СЕ С
НАЙ-АКТУАЛНАТА
ИНФОРМАЦИЯ
Задълбочената и актуална информация позволява на нашите клиенти да се фокусират върху реални
перспективи и да развиват бизнес
отношенията си на основата, както
на доверие, така и на факти. Кофас
България предлага напълно автоматизиран мониторинг и услуги за обработка на информация.
Клиентите имат възможност да
избират компаниите и параметрите на докладите, които отговарят
на техните индивидуални нужди
и автоматично биват уведомявани за промени. Това помага да се
вземат превантивни мерки и да се
реагира навременно при критични ситуации. Предоставяната от
нас информация помага на клиентите да контролират риска, свързан с конкретни контрагенти или
сделки, и осигурява подкрепа в
кредитните решения.
Нашите клиенти могат да вземат
своите решения въз основа на
информация, събирана от експерти повече от едно десетилетие, а
това спестява време и пари.

Информацията за риска позволява на нашите
клиенти да предпазят бизнеса и печалбата си от
потенциални загуби, свързани с измами, несъстоятелност или закъснели плащания.

МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ
Маркетинговите услуги на Кофас България помагат
на клиентите ни да отговорят на нарастващото търсене на информация, с оглед повишаване на конкурентоспособността в условията на глобална икономика.
Особености на услугата
Адреси от базата данни ICON с фокус вурху
компаниите с добра кредитна оценка.
Избор на целеви групи според страната, индустрията (NACE кодове), дейността, оборота, броя
на служителите.
Основни налични данни: ICON номер, наименование на компанията, правна форма, адрес, отрасъл.
Допълнителни данни: лице за контакт, телефон/и
за контакт, оборот в евро, брой служители, електронни адреси, внос/износ.
Доставка по електронна поща във формат Excel
или Access.

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ

КРЕДИТЕН ДОКЛАД

МОНИТОРИНГ НА РИСКА

Нашите кредитни доклади предоставят ценна информация,
която помага при оценката на
потенциалните бизнес партньори и категоризирането на
клиентите въз основа на тяхната кредитна история и надеждност при плащанията.

Нашите услуги за мониторинг редовно информират компаниите за промени в статуса на техните
клиенти с цел подобряване процеса по вземане
на решения и ефективен контрол на риска.

Особености на услугата
Онлайн база данни, която покрива над 10 милиона компании от Централна и Източна
Европа.
Избор между незабавно онлайн получаване на вече изготвени доклади или поръчка
за ново проучване и актуализиране на информацията.
3,9 милиона пълни финансови
отчети (320 милиона индивидуални финанси) се актуализират всяка година.
Информация за неплатежоспособността на повече от
550 000 компании в Централна и Източна Европа, придружена от 80 000 случая за
събиране на вземания, които
се добавят всяка година към
базата данни.
Поръчка и доставка онлайн
чрез интернет (HTML или
PDF), по имейл или факс, или
уеб услуги в структуриран
формат (XML или XBRL).
Избор между отчети, изготвени спрямо местните или
международните стандарти, в
местна валута, евро или щатски долари.
Докладите включват кредитен
рейтинг, информация за плащанията и препоръка за максимален кредитен лимит.
Докладите се изготвят на английски, немски или български език.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:
(02) 821 37 35
OFFICE@COFACE.BG
www.coface.bg

Особености на услугата
Първата система за ранно предупреждение, която обхваща 15 държави в Централна и Източна
Европа в една обща база данни.
Широк набор от персонализирани услуги, съобразени с индивидуалните нужди от мониторинг
и възможност да се комбинират с кредитни доклади.
Мониторинг с до 28 отделни параметъра или
автоматична проверка за пълни финансови
отчети.
Гарантирано активно проучване на подлежащия
на мониторинг портфейл чрез анализ на компании, които не са оценявани през последните 12
месеца.
Автоматична проверка за промени в данните в
ICON съгласно предварително зададен алгоритъм – 24 часа в денонощието/7 дни в седмицата.
Своевременно известяване за промени в параметрите с предишен и текущ статус.

НАЙ-ГОЛЯМАТА ОБЩА БАЗА ДАННИ
В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
Нашата база данни (ICON) покрива над 10
милиона компании в Централна и Източна
Европа - Босна, България, Хърватска,
Република Чехия, Естония, Унгария, Косово,
Латвия, Литва, Македония, Молдова,
Монтенегро, Полша, Румъния, Русия,
Сърбия, Словакия, Словения, Украйна.
Тя е допълнена с информация от базата
данни на Кофас за събиране на
вземания (DCON).

