Windykacja międzynarodowa

Globalne cele wymagają globalnych rozwiązań
Twoja firma z powodzeniem działa na rynku między
narodowym i coraz częściej otrzymuje płatności z
zagranicy. Ale co jeśli zagraniczny klient przestanie
płacić? Zdajesz sobie sprawę, że odzyskanie pieniędzy
będzie trudne. Na drodze stoją bariery językowe, różnice
kulturowe, różne przepisy i znaczne odległości. Ile języków
obcych należy znać, aby dochodzić swoich roszczeń za
granicą? Odpowiedź brzmi: ani jednego! Możesz mieć
wielu klientów w różnych krajach, ale dzięki naszej firmie
wystarczy jedna osoba kontaktowa, aby kompleksowo
zarządzać międzynarodowymi wierzytelnościami.
Grupa EOS
Grupa EOS, jeden z czołowych usługodawców
finansowych na świecie, od 1974 roku świadczy także
usługi windykacyjne. Obecnie posiada ponad 50
placówek w 26 krajach w Europie, Ameryce Północnej
i Południowej, a także Azji oraz obsługuje ponad 20
000 klientów. Na całym świecie Grupa EOS zatrudnia
ponad 8500 pracowników.

Na co możesz liczyć:
 szybka i efektywna windykacja na całym świecie
 przyjazne i prawnie uzasadnione podejście do
wierzycieli
 wysoki odsetek spraw zakończonych sukcesem
dzięki przeprowadzaniu windykacji na poziomie
lokalnym
 jeden lokalny przedstawiciel w dziedzinie
międzynarodowego zarządzania
wierzytelnościami

With head and heart in finance

Rozwiązania dla Centrów Usług Wspólnych
(ang. Shared Service Centers, SSC)
Twoja firma dysponuje jednostką centralną odpowie
dzial
ną za windykację na poziomie grupy? Szukasz
partnera do obsługi złożonych procesów windykacyjnych
i chcesz poprawić swoje wyniki w tym zakresie? EOS
oferuje kompleksowe rozwiązania dostosowane do
określonych potrzeb związanych z windykacją długów
na poziomie krajowym i międzynarodowym:
 umowa ramowa z Twoim SSC
 sprawozdawczość na poziomie grupy
 fakturowanie na poziomie kraju lub centralnie
 elastyczne kanały komunikacyjne
 integracja systemów informatycznych

Myśl globalnie – działaj lokalnie!
Światowa sieć partnerska
W ponad 180 krajach posiadamy rozbudowaną sieć
firm partnerskich:


kompetentni partnerzy – oddziały w
poszczególnych krajach należące do EOS, znane
firmy windykacyjne i wybrane kancelarie prawne



wspólne wartości – nasi partnerzy działają
zgodnie z naszymi wartościami oraz Kodeksem
Postępowania



stała kontrola jakości – gwarantujemy
doświadczenie, szybkie działanie i optymalizację
kosztów na całym świecie



wiarygodne sprawozdania - partnerzy
przesyłają sprawozdania niezwłocznie i regularnie

EOS Global Collection: Innowacyjna technologia
Firma EOS stworzyła międzynarodową platformę
informatyczną, która optymalizuje globalne przepływy
pracy dzięki automatycznemu transferowi spraw
pomiędzy partnerami na całym świecie. Platforma ta
pozwala na bezpośrednią, przejrzystą komunikację
w czasie rzeczywistym. Zawsze, gdy potrzebujesz
aktualizacji postępów, wystarczy uzyskać dostęp do
platformy, aby otrzymać żądane informacje o zleceniach
przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa danych.
www.eos-globalcollection.com
Wyznaczamy ogólnoświatowe standardy jakości
Wysoka jakość globalnych usług jest priorytetem. Nasi
partnerzy muszą spełniać wymagania jakościowe i
postępować zgodnie z naszym kodeksem.
Tym samym możemy połączyć znajomość przepisów
prawnych z jednoczesnym poszanowaniem lokalnej men
talności, a Ty możesz korzystać bezpośrednio z naszego
bogatego doświadczenia i znajomości lokalnych realiów.
Tylko najlepsze rozwiązania
Naszym celem jest, aby Twój międzynarodowy
biznes osiągał jak najlepsze wyniki. Daj swojej
międzynarodowej firmie szansę na rozwój! My
zadbamy o zarządzanie jej należnościami.
W celu uzyskania konsultacji prosimy o kontakt
z lokalnym sprzedawcą.
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