COFACE CROSS BORDER NETWORK

Közép- és Kelet-Európa üzleti
kapcsolatainak teljes hálója
Térképezze fel üzleti partnereinek határokon
átívelő kapcsolati hálóját a Cross Border
Network segítségével, a teljes közép-keleteurópai régióban.
Az InfoIcon online felületről egyszerűen elérhető
szolgáltatás által ellenőrizheti a cégek és
magánszemélyek közötti üzleti kapcsolatokat.
Az alkalmazás bemutatja a régiónkban regisztrált
összes cég teljes relációját (például társvállalatok,
leányvállalatok, részvényesek, tulajdonosok,
vezető tisztségviselők, stb.).

Ez a könnyen kezelhető, átlátható
alkalmazás lehetővé teszi, hogy
olyan hasznos üzleti információkhoz
jusson, mint például a cégek kockázati
besorolása és értékesítési potenciálja.
A Cross Border Network használatával
elérhető információk:
•
•
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•

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT, KÉRJÜK LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA:
+36/1/299 20 70
IRODA_HUNGARY@COFACE.COM
COFACE HUNGARY CREDIT MANAGEMENT SERVICES KFT.
1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 45., H/7 - HUNGARY
www.coface.hu

•

•

•

Keresési lehetőség az egész
közép-kelet-európai régióban
A cégek és magánszemélyek
belföldi kapcsolatain kívül, a
határokon átívelő kapcsolatok
megjelenítése
A vizsgált céghez kapcsolódó aktív,
eljárás alatt álló és megszűnt
cégek, illetve magánszemélyek
belföldi és nemzetközi szintű
hálózata
A vizsgált cég tulajdonosainak és
vezetőinek (magánszemélyeket is
beleértve) összeköttetése más
cégekkel
Lista azon cégekről, melyek
kapcsolatban vannak a kiválasztott
magánszeméllyel
A vizsgált céggel kapcsolatban
álló cégek kockázati besorolása és
egyéb kulcsfontosságú adatai

A SZOLGÁLTATÁS ÁLTAL NYÚJTOTT ELŐNYÖK:
• Lefedettség: Közép- és Kelet-Európa legnagyobb, 34 millió
céget tartalmazó B2B adatbázisa
• Interaktivitás: interaktív grafikus felület, végtelen lehetőséggel
• Azonnali hozzáférés: egyszerű online használat az InfoIcon
felületen keresztül
• Átláthatóság: a társvállalatok, leányvállalatok, részvényesek,
tulajdonosok és vezetők közötti kapcsolatrendszer
megjelenítése
• Céginformáció: azonnali komplett céginformációs riport
letöltése
• Állandó elérhetőség: napi 24 órában, bárhol, bármikor
használható felület

ELŐFIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

© COFACE 012020 - Photo: Shutterstock

Az éves díj megfizetésével korlátlan hozzáférést kap a teljes adatbázishoz egy
éven keresztül.

ALAP

Prémium csomag: az alapcsomagon felül hozzáférést ad a hitelminősítési
információkhoz és fizetési szokások megítéléséhez, jegyzett tőkéhez és
forgalomhoz.

belföldi

nemzetközi

PRÉMIUM

Alapcsomag: a kapcsolati háló megjelenítése mellett megadja a hálóban
szereplő cégek nevét, adószámát, címét és Coface azonosítóját.

CSOMAG

belföldi

nemzetközi

JUSSON AZONNALI INFORMÁCIÓHOZ A TÁRSVÁLLALATOK, LEÁNYVÁLLALATOK,
RÉSZVÉNYESEK, TULAJDONOSOK ÉS VEZETŐK KÖZÖTTI ÜZLETI KAPCSOLATOKRÓL
A COFACE CROSS BORDER NETWORK HASZNÁLATÁVAL.
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