
SU COFACE „BUSINESS FINDER“ RASKITE 
BŪSIMUS VERSLO PARTNERIUS

Coface „Business Finder“ vykdo paiešką didžiausioje 
Vidurio ir Rytų Europos įmonių duomenų bazėje bei 
padeda rasti Jūsų tikslinius kontaktus. Siekiant užtikrin-
ti aukščiausią būsimų Jūsų verslo partnerių patikimu-
mą, visų jų kreditingumas yra patikrintas „Coface“.

Apsilankykite „Icon“ svetainėje internete ir ras-kite 
būsimus verslo partnerius vos trimis paprastais 
žingsniais:

1. Filtruokite įmonių duomenų bazę pagal įvairius 
kriterijus
Mūsų interaktyviame internetiniame įrankyje „Busi-
ness Finder“ https://information.coface.com/, 
naudodami filtrus, galite individualiai koreguoti savo 
pasirinkimą. Tikslinį kontaktų sąrašą galite rinktis pagal 
šiuos kriterijus:
• Vieta
Atsirinkite įmones pagal šalį, regioną, miestą arba pašto
kodą. Paieška vykdoma pagal pagrindinį arba centri-
nės būstinės adresą. Galite rinktis keletą variantų arba
pažymėti, kurių vietovių į paiešką apskritai neįtraukti
(funkcija „nėra“).

Raskite naujų kontaktų  
Vidurio ir Rytų Europoje

• Sektoriai
Pasirinkite iki 3 NACE kodų arba apibrėžki-
te veiklos sektorių raktažodžiu. Kai kuriuos
sektorius iš paieškos galite pašalinti (funkcija
„nėra“).
• Įmonės informacija
Galite atsirinkti įmones pagal darbuotojų
skaičių, apyvartą, bendrą turtą, steigimo
datą ir juridinę formą. Visada pateikiami
naujausi pagrindiniai rodikliai.
• Vadovai
Čia galite apriboti pasirinkimą ir pasirinkti
tik tas įmones, kurių pagrindiniai kontaktiniai
asmenys yra nurodyti.
• Importas / eksportas
Įmonių sąrašą galima filtruoti ir atsižvelgiant
į tai, ar jos vykdo importo arba eksporto
veiklą.

2. Nurodykite, kokią informaciją norite
matyti rezultatuose
Nusprendę, kokia yra Jūsų tikslinė grupė,
antrajame „Business Finder“ puslapyje nu-
rodykite, kokią informaciją norite matyti
rezultatuose. Nieko nenurodžius, rezultatų
sąraše bus pateikiama bendroji informacija
apie pasirinktas įmones, įskaitant įmonės
pavadinimą ir adresą, įmonės kodą, regis-
tracijos šalį, juridinę formą, steigimo datą,
NACE kodą ir aprašymą (jei yra).

Papildomai galite pasirinkti, kad suformuo-
tame sąraše būtų rodoma daugiau infor-
macijos:

Business Finder

http://icon.cofacecentraleurope.com
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• vadovų kontaktiniai duomenys;
• įmonės kontaktiniai duomenys;
• įmonės dydis;
• pagrindiniai finansiniai rodikliai;
• importo / eksporto šalys.

3. Prieš atlikdami mokėjimą ir atsisiųsdami galu-
tinį sąrašą, koreguokite paieškos kriterijus kiek
norite kartų
Peržiūrėkite pasirinkimo rezultatus, kad įsitikintumėte,
jog juose pateikiama Jums reikalinga informacija. Galite
išsisaugoti paiešką vėlesniam naudojimui. Grįžkite Jums
patogiu laiku ir pakartokite paiešką arba pakoreguoki-
te jos parametrus. Kai būsite pasiruošę, pereikite prie
užsakymo.

UAB COFACE BALTICS SERVICES
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Business Finder

Nauda Jums:
• aprėptis: didžiausia įmonių duomenų

bazė Vidurio ir Rytų Europoje – 30 mln.
įmonių;

• kokybė: „Coface“ jau yra patikrinusi visų
įmonių kreditingumą (įvertis nuo 4 iki 10
balų);

• patogu naudotis: interaktyvi priemonė
su neribotomis galimybėmis filtruoti ir
koreguoti sąrašą prieš galutinai apsispren-
džiant pirkti;

• individualus pritaikymas: paieškos krite-
rijus galite keisti kiek norite kartų;

• skaidrumas: įmonių skaičius pagal nusta-
tytą filtrą rodomas iškart, Jums renkantis;

• rezultatai iškart: Jūsų sąrašas parengia-
mas iškart, kai pateikiate užsakymą.
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