Potencie o seu negócio com Soluções Iberinform
para todas as etapas do ciclo da gestão

Serviços de Marketing

Informação Empresarial

Bases de Dados com informação de entidades
nacionais e internacionais, para segmentação
de clientes novos com baixo risco de
incumprimento e apoio a decisões estratégicas.

Relatórios com dados comerciais e indicadores
financeiros, jurídicos e de risco de empresas
nacionais e internacionais, para apoiar a
definição de políticas de crédito e a tomada
de decisões de negócio sustentadas.

Business Intelligence

Recuperação de Créditos

Insight View: solução avançada com informação
empresarial de todo o mundo, para as áreas
financeiras, de risco, marketing, vendas,
compras e logística identificarem oportunidades
de negócio e minimizarem os seus riscos.

Em parceria com a Gestifatura apresentamos
soluções que apoiam a gestão e recuperação
de qualquer fatura em Portugal ou no
estrangeiro, independentemente do seu
valor ou da antiguidade.

Iberinform
Ajudamos os gestores a identificar oportunidades de negócio e possíveis riscos de incumprimento,
através de informação empresarial, soluções de análise avançada e ferramentas de integração de
dados.
Filial da Crédito y Caución, um dos principais operadores globais em seguro de crédito, com presença
em mais de 50 países.
• 5,4 milhões de entidades

• 12 milhões € em compra e tratamento de informação

• 3,3 milhões de ratings

• 200 especialistas recolhem, tratam e analisam a informação

iberinform.pt

21 358 88 00

geral@iberinform.pt

Iberinform Portugal

Especial Associado
AIRV

Packs Especial Associado AIRV
Escolha a oferta que mais pode fazer crescer o seu negócio e beneficie de
condições únicas na subscrição de soluções Iberinform.

Informação de Crédito
Relatórios com informação
comercial, financeira e de risco de
para atribuir crédito com
segurança.
Valorização
Insight View
Plataforma online para consulta
de relatórios com informação
comercial, financeira e de risco,
criação de Bases de Dados de
prospeção, qualificação de
carteira e posterior monitorização.
Valorização

Pack AIRV 1

Pack AIRV 2

Pack AIRV 3

100 Corporativos

Corporativos ilimitados

Corporativos ilimitados

3 Relatórios 360

10 Relatórios 360

25 Relatórios 360

250 € / ano

20,84€
mês

495 € / ano

41,25 €
mês

720 € / ano

60,00 €
mês

20 relatórios

50 relatórios

100 relatórios

15 dias | Custo Unit. 12,5€
1 ano | Custo Unit. 12,5€

15 dias | Custo Unit. 9,9€
1 ano | Custo Unit. 9,9€

15 dias | Custo Unit. 7,2€
1 ano | Custo Unit. 7,2€

Marketing | Registo 0,16€

Marketing | Registo 0,14€

250 € / ano

20,84€
mês

495 € / ano

41,25 €
mês

750 € / ano

62,50 €
mês

Gestão de Cobranças
e Recuperação de Créditos

10% de desconto no fee de adesão (consultar tabela de comissionamento em vigor).

Kompass
Serviços para promoção do
negócio internacionalmente

10% de desconto sob o valor de tabela.

Informação de Marketing
Bases de Dados de entidades
nacionais ou internacionais, para
contactar novos clientes.

10% de desconto sob o valor de tabela.

Descritivo da Oferta:
Relatório de Informação Corporativo: Síntese, Atividade Económica, Instalações, Capital Social, Órgãos de Gestão, Entidades
Relacionadas, Informação Complementar, Constituição e Alterações.
Relatório de Informação 360: Síntese, Avaliação de Crédito, Atividade Económica, Instalações, Capital Social, Órgãos de Gestão,
Entidades Relacionadas, Pessoal, Incidentes, Bens Patrimoniais, Seguros, Bancos, Informação Complementar, Constituição e
Alterações, Historial, Informação Financeira, Informação Adicional.
Base de Dados de Marketing : mediante vários critérios de segmentação, entre os quais geográficos, sectoriais ou de dimensão,
obtenha base de dados com novos clientes com baixo risco de incumprimentos. Campos de informação: Número Interno, NIPC,
Nome, Morada, Localidade, Código Postal, Distrito, Concelho, Telefone, Fax, E-mail, Website, CAE + Atividade, Forma Jurídica,
Data de Constituição, Principal Gestor, Gestores e Funções, Diretores de 1ª Linha e Funções, Países de Importação/Exportação,
Capital Social, Número de Empregados, Volume de Negócios, Risco de Incumprimento, outros a definir.

Condições de acesso:

Para o Packs AIRV1, AIRV2 e AIRV3, aplica-se 20% de desconto sobre os valores apresentados. Acresce o IVA em vigor.
A validade da oferta tem a duração de 12 meses. A contratualização dos serviços é feita mediante a aceitação das condições de
acesso a cada plataforma.

Envie-nos um e-mail para comercial@iberinform.pt a indicar a oferta escolhida e os seus dados (nome, empresa,
cargo, NIF) para o contactarmos.

