
Международните цели изискват 
международни решения 
Вашата компания развива дейността си успешно 
в международна среда и приходите Ви от чужбина 
непрекъснато нарастват. Но какво би се случило, 
ако международните Ви клиенти спрат да плащат 
задълженията си? Знаете, че ще се окаже трудно да 
възстановите парите си. Налице са езикови бариери, 
културни различия, различни законодателства и гео-
графски разстояния, които трябва да се преодолеят. 
Колко чужди езика е необходимо да владеете, за 
да можете да съберете вземанията си в чужбина?  
Ние ще Ви кажем: нито един! Може да имате много 
клиенти в различни страни, но при нас ще разполагате 
само с едно лице за контакт за всички сложни аспекти 
на управлението на международни вземания. 

EOS Group
EOS, една от водещите компании за финансови 
услуги в света, предоставя услуги по събиране на 
вземания от 1974 г. В момента над 50 компании, 
собственост на ЕОS, работят в 26 държави в Европа, 
Северна и Южна Америка и Азия, като обслужват 
повече от 20 000 клиента. Над 8500 служители по 
целия свят работят за EOS Group.

With head and heart in finance

На какво можете да разчитате: 
 Бързо и ефективно събиране на вземания 

по целия свят 
 Любезен и адекватен подход към клиентите 

с просрочени задължения 
 По-висок процент успеваемост поради 

събирането на вземания на местно ниво
 Едно лице за контакт за всички аспекти на 

управлението на международни вземания.

Решение за центрове за споделени услуги (SSC)
Имате централно звено, което отговаря за 
събирането на вземанията Ви на групово ниво 
и търсите партньор, който да подкрепи Вашите 
сложни процеси и да подобри резултатите Ви? 
EOS Ви предлага гъвкаво и силно автоматизирано 
решение за местното и международно събиране на 
вземания във Вашата компания:

 Рамков договор и отчитане на групово ниво
 Фактуриране на ниво държава или група
 Гъвкави комуникационни канали
 ИТ системна интеграция

Международно събиране на 
вземания 



Световна партньорска мрежа
Разполагаме с глобална мрежа от подбрани 
партньори в 180 страни, която е формирана въз 
основа на следните критерии: 
 Компетентност на партньорите  – 

дъщерните компании на EOS, утвърдени 
местни фирми за събиране на вземания и 
подбрани адвокати работят в страната на 
Вашия длъжник.

 Общи принципи – нашите партньори 
работят в съответствие с нашите ценности 
и спазват етичния ни кодекс.

 Непрекъснат контрол на качеството  
– гарантираме експертен опит, бързо 
решаване на казусите и оптимизация на 
разходите в световен мащаб.

 Надеждно отчитане  – партньори с 
бърза и редовна отчетност за текущия етап 
на предприетите действия.

Иновативна технология  
EOS разработи международна ИТ платформа, 
която оптимизира глобалните работни процеси, 
позволявайки автоматизираното прехвърляне 
на случаи между партньорите ни по целия свят. 
Платформата осигурява директна, прозрачна 
комуникация в реално време. 
www.eos-globalcollection.com

Ние установяваме глобални
стандарти за качество
Наш основен приоритет е високото качество в 
международен план. Всички наши партньори 
отговарят на изискванията ни за качество и 
спазват нашия етичен кодекс.
По този начин гарантираме експертен опит в 
събирането на вземания, отчитайки особеностите на 
местното законодателство и навиците за плащане 
на местните потребители, а Вие ще се възползвате 
директно от богатия ни опит и локални ноу-хау решения.

Само най-добрите решения 
Нашата цел е да постигнем възможно най-добрите 
резултати за глобалния Ви бизнес. Ние ще се 
погрижим за управлението на Вашите вземания, 
докато Вие се фокусирате върху разрастването и 
просперитета на международния си бизнес!
За допълнителна информация, моля свъ р-
же те се с местния търговски представител.

ЕОS Сървисис ЕООД
ул. Рачо Петков Казанджията 6
София 1766
Тел.: +359 2 9760-800
Факс: +359 2 4899-468
sales@eos-matrix.bg

bg.eos-solutions.com

Мисли глобално – действай локално!

With head and heart in finance


