KREDITRISIKOSTYRING

Coface i hele verden.
JERES KUNDER ER OVERALT.
DET SAMME ER COFACE.
Som førende international virksomhed indenfor styring af
tilgodehavender, er Coface repræsenteret med filialer i hele
verden og understøtter jer med knowhow og passende løsninger
ved forretninger på udenlandske markeder.

Verden er blevet mindre og det betyder at der
eksporteres til flere og mere eksotiske markeder
end tidligere.
Med Coface får I en risikopartner, der er i
nærheden af jer og samtidigt har filialer og erfarne
medarbejdere i hele Verden.

Verden er en landsby.
Vi kender dens markedspladser.
Coface med domicil i Paris er en af verdens
førende kreditforsikringsselskaber. Vi tilbyder virksomheder i hele verden løsninger til
eksportstyringen af forretninger på hjemmemarkedet og i udlandet. 4.200 medarbejdere
i 70 lande tilbyder regional service. Hvert
kvartal udgiver vi vores vurdering af 200
landerisici. Den baseres på eksakt viden om
virksomhedernes betalingsadfærd og 350
kreditvurderingseksperters kompetencer.

Coface i hele verden.

Opnå stort udbytte.
Hvorfor nøjes med mindre.
Det kan dreje sig om kreditforsikring, der er
designet regionalt eller om globale løsninger.
Vores tilstedeværelse i hele verden gør regionale
og internationale løsninger mulige. Vi kan således
bistå vores kunder på deres markeder og fremme
den
verdensomspændende
handel
mellem
virksomhederne. I den forbindelse er vi mere
end en assurandør. Vi ser vores rolle som aktiv
risikomanager og som virksomhedens partner.

Et andet ord for fordele:
Coface
• 	Evaluering af kreditværdigheden på jeres kunder og
leverandører i hele Verden
•	Globalt kreditvurderingssystem
med aktuelle nøgletal på mere
end 55 millioner virksomheder
• Risikovurdering
	
af mere end
200 lande
• 	Service på alle kontinenter
• Ekspertvurdering
	
af globale
markeder og udenlandske
virksomheder

Vurderinger af lande, brancheanalyser
og andre værdifulde oplysninger
kan hentes på www.coface.dk
En oversigt over de lande, hvor vi
tilbyder risikoafdækning kan hentes
på www.coface.dk under ”Landeliste”
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