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Η επόμενη μέρα στην Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Η σημασία της
γνώσης Στοιχείων
Συναλλαγών

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 90% των εταιρειών που φτάνουν σε χρεοκοπία παρουσιάζουν ασταθή
συναλλακτική συμπεριφορά ή καθυστερήσεις πληρωμών που κυμαίνονται πολύ πάνω από το μέσο όρο
του κλάδου και συνήθως ξεκινούν 15-20 μήνες πριν από την χρεοκοπία. Η γνώση σχετικά με τη συμπεριφορά πληρωμών ενός πελάτη/συνεργάτη, αναδεικνύεται ως ένα από τα πιο σημαντικά αλλά και
δυναμικά κριτήρια για την εκτίμηση εμφάνισης ασυνέπειας και τον καθορισμό της πιστωτικής πολιτικής.

Τι σας προσφέρει
το Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα ICAP Trade Exchange αποτελεί το μοναδικό δίκτυο ανταλλαγής πιστωτικών
δεδομένων στην Ελλάδα, το οποίο αξιοποιεί την εμπειρία του μεγαλύτερου δικτύου Επιχειρηματικής
Πληροφόρησης στον κόσμο, της DUN & BRADSTREET. Στόχος του είναι η ενίσχυση της προσπάθειας
των επιχειρήσεων για την έγκαιρη αντιμετώπιση φαινομένων ασυνέπειας με την υποστήριξη στη
διαχείριση των πιστωτικών τους υπολοίπων και στην ακριβέστερη μέτρηση και διαχείριση του Πιστωτικού
Κινδύνου με στόχο τη βελτίωση των μελλοντικών ταμειακών ροών τους.

Μοναδική
πληροφόρηση
που δεν
είναι διαθέσιμη
από καμία
άλλη πηγή!

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα σας προσφέρει πρόσβαση σε στοιχεία και αναλύσεις που αφορούν
στο πιστωτικό προφίλ των πελατών σας, τακτική ενημέρωση για τις μεταβολές του και πρόσβαση σε
προνομιακή πληροφόρηση που συμβάλλει:
l Στον καθορισμό των όρων και του ύψους της πίστωσης προς υποψηφίους ή υφιστάμενους πελάτες
l Στην ενημέρωση τυχόν καθυστερήσεων στις συναλλαγές τους
l Στην εστίαση της εισπρακτικής σας πολιτικής στους επισφαλείς πελάτες σας
l Στη μείωση του πιστωτικού κινδύνου
l Στη μείωση της αναμενόμενης ζημιάς ανά πελάτη & στο σύνολο του πελατολογίου
l Στη διεύρυνση της συνεργασίας με υγιείς πελάτες
l Στην αύξηση της ρευστότητας

Σχετικά με
το πρόγραμμα
Trade Exchange
της D&B

Το πρόγραμμα ICAP Trade Exchange αξιοποιεί την εμπειρία του παγκόσμιου συνεργάτη της ICAP, της
Dun & Bradstreet η οποία με 4.700 εργαζομένους, είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην επιχειρηματική
πληροφόρηση. Η παγκόσμια βάση δεδομένων της D&B εμπεριέχει στοιχεία για περισσότερες από 240
εκατομμύρια επιχειρήσεις σε περισσότερες από 190 χώρες. Η D&B έχει υλοποιήσει παρόμοια Trade
Exchange προγράμματα σε πάνω από 55 χώρες παγκοσμίως, με ειδικά εργαλεία επεξεργασίας,
απεικόνισης και λήψης αποφάσεων, που βασίζονται στις πληροφορίες αυτές. Τα ειδικά αυτά εργαλεία
διαθέτει κατά αποκλειστικότητα η ICAP στην Ελληνική αγορά, βασιζόμενη στην παγκόσμια εμπειρία και
τεχνογνωσία της D&B και λαμβάνοντας υπόψην τις ιδιαίτερες συνθήκες της Ελληνικής αγοράς.

TRADE Exchange
Είναι σαφής η αναγκαιότητα υιοθέτησης Διεθνών Πρακτικών που σας προστατεύουν
αμεσότερα και συμπληρώνουν την παραδοσιακή Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Πρόσβαση σε δυναμική πληροφόρηση: Είναι γεγονός ότι πλέον τα ιστορικά στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς δεν έχουν
την ίδια βαρύτητα και σημασία που είχαν στο παρελθόν. Μία εταιρεία που παραδοσιακά ήταν συνεπής δεν σημαίνει ότι παραμένει
συνεπής και το αντίστροφο.
Η σημασία της έγκαιρης και συνεχούς πληροφόρησης για την πραγματική συμπεριφορά μιας επιχείρησης προς τους προμηθευτές
της είναι ουσιαστική.

Πρόγραμμα TRADE Exchange: Η μοναδική πηγή που συνδυάζει την ιστορική πληροφόρηση
για τους πελάτες σας με τις μελλοντικές τους υποχρεώσεις.
To πρόγραμμα TRADE Exchange προσφέρει στις Ελληνικές επιχειρήσεις μοναδική πληροφόρηση εφάμιλλη με εκείνη που είναι
διαθέσιμη σε παγκόσμιο επίπεδο, σε χώρες στις οπόιες ήδη λειτουργούν τέτοια προγράμματα.
Η συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι απαραίτητη για τη λειτουργία και την εδραίωση του Trade σαν ένα μοναδικό “εργαλείο”
διασφάλισης της εμπορικής πίστης, για την Επιχειρηματική Κοινότητα.

Γίνετε Μέλος σήμερα κιόλας!
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