
За постигнување на меѓународни цели 
потребни се меѓународни решенија
Вашата компанија успешно работи на меѓународно 
ниво и вие добивате сé повеќе плаќања од 
странство. Но, што се случува ако вашите клиенти 
од странство едноставно престанат да плаќаат? 
Знаете дека ќе биде тешко да ги повратите 
своите пари. Треба да се справите со јазичните 
бариери, културните разлики, различните закони 
и неизбежната географска оддалеченост. Колку 
странски јазици треба да зборувате за да си ги 
наплатите побарувањата во странство? Ние ќе ви 
кажеме: ниту еден! Можеби имате многу клиенти 
во различни земји, но со нас имате само едно 
контакт лице за целата комплексна област на 
меѓународното управување со побарувањата.

EOS Групација
EOS, една од водечките компании за финансиски 
услуги во светот, нуди услуги за наплата на 
побарувања од 1974. Во моментот, над 50 компании 
во сопственост на EOS работат во 26 земји во 
Европа, Северна и Јужна Америка, како и Азија и 
обезбедуваат услуги за повеќе од 20.000 клиенти. 
Над 8.500 вработени низ целиот свет работат за 
Групацијата EOS.

With head and heart in finance

Што можете да очекувате:
 брза и ефикасна наплата насекаде низ 

светот;
 пријателски и правно издржан пристап 

кон клиентите кои не си ги исполнуваат 
обврските;

 повисока стапка на успех благодарение на 
локалната наплата;

 едно контакт лице за целата област на 
меѓународно управување со побарувањата.

Решение за заеднички центар за услуги (SSC)
Имате централен ентитет за водење на наплата 
на ниво на групацијата и барате партнер кој ќе 
ги поддржува вашите комплексни процеси и 
ги подобрува вашите резултати при наплатата? 
EOS ви нуди прилагодено и мошне разновидно 
решение за вашата наплата, дома и во странство:
 Рамковен договор и известување на ниво на 

групацијата
 Фактурирање на ниво на земја или централно
 Флексибилни канали за комуникација
 Интеграција за IT системи

Меѓународна наплата на 
побарувања



Иновативна технологија
ЕОЅ има меѓународна компјутерска платформа 
со која се оптимизира глобалното работење со 
регулирање на автоматската распределба на 
предметите помеѓу партнерите низ целиот свет. 
Платформата обезбедува директна, транспарентна 
и постојана комуникација. 
www.eos-globalcollection.com

Ние поставуваме глобални стандарди за 
квалитет
Нашата главна цел е висок квалитет насекаде 
низ светот. Сите наши партнери мораат да ги 
исполнуваат нашите барања за квалитет и да го 
применуваат нашиот кодекс на однесување. 
Процесот на наплата на долгови го спроведуваат 
нашите партнери на локално ниво. На овој начин 
гарантираме правна експертиза почитувајќи го 
локалниот менталитет и вие имате директна корист 
од нашето обемно искуство и локалното знаење.

Само најдоброто решение
Нашата цел е да ги постигнеме најдобрите 
можни резултати за вашите глобални активности. 
Овозможете вашиот меѓународен бизнис да 
расте и да се развива! Ние ќе се погрижиме за 
наплатата на вашите побарувања. 

За понатамошни консултации, ве молиме 
контактирајте ги вашите локални 
продавачи.

EOS Матрих ДООЕЛ
Aминта III бр.1, Арена Филип II, 1000 Скопје
Македонија
Тел: +389 2 3200-400
Факс: +389 2 3200 334 

www.eos-matrix.mk 

Партнери низ целиот свет
Имаме широка мрежа на партнери во над 180 
земји која се одликува со следниве критериуми:

 компетентни партнери – на локално ниво 
работат компании на ЕОЅ Групацијата, познати 
компании за наплата на долгови и избрани 
адвокати; 

 заедничка перцепција – нашите партнери 
работат во согласност со нашите вредности 
и го применуваат нашиот кодекс на 
однесување;

 постојана контрола на квалитетот – ние 
гарантираме стручност, брза обработка на 
предметите и оптимизација на трошоците 
насекаде низ светот;

 веродостојно известување – партнерите 
известуваат за тековните фази на постапките 
брзо, редовно и без тоа да се бара од нив.

Размислувајте глобално – 
делувајте локално!
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