INTERNATIONAAL

HET INTERNATIONAAL RAPPORT
België is een klein land met een
open economie.
Internationale handelsbetrekkingen
zitten in de genen van onze ondernemingen.
De risico’s die daarmee verbonden
zijn, maken deel uit van hun dagelijks beheer.

Vertrouw op mensen met kennis van
zaken
Het is onontbeerlijk om over een netwerk
van lokale specialisten te beschikken zodat
u de kwaliteiten van uw handelspartners
correct kunt inschatten.

HET FINANCIËLE
GAMMA
HULPMIDDELEN VOOR
EFFICIËNT BEHEER
VAN UW FINANCIËLE
RISICO’S
Georganiseerde informatie

Trends Business information stelt u een
dergelijk netwerk ter beschikking en biedt
toegang tot de gegevens van 200 miljoen
ondernemingen in meer dan 220 landen.
Trends Business Information is een actief
lid van de internationale organisaties:
BIGNET en FEBIS.

Onze rapporten bevatten duidelijke rubrieken
waarin u alles vindt dat algemeen van toepassing is. Voor elke rubriek wordt specifieke informatie gegeven aan de hand van commentaar.
U verliest helemaal niets van de oorspronkelijke
gegevens.

Duidelijke informatie

Een uniforme score en individuele kredietbeoordeling

Elk land heeft zijn eigen cultuur, gewoonten
en economisch gedrag. Wij brengen deze
informatie op een transparante en uniforme
wijze. Zo hoeft u geen tijd te verliezen en u
afvragen of bepaalde woorden of cijfers wel
hetzelfde betekenen voor het betreffende
land.

De gegevens hoeven niet te worden geïnterpreteerd. De beoordeling heeft dezelfde betekenis
in elk rapport dat u raadpleegt. De kredietbeoordeling staat voor het maximale aanbevolen
bedrag voor handelskrediet. Alleen de valuta
verandert en wordt duidelijk weergegeven.

U kiest de leverwijze

Om zaken te doen
moet u weten met
wie u te maken
heeft!

Online: abonnees krijgen onlinetoegang tot de
rapporten.
Offline: de rapporten worden opgesteld en geleverd via e-mail.
Webservice: organiseer uw informatiestroom
en voorzie uw beheersystemen van een directe
input.
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