
חבר לשכת המסחר חיפה והצפון  !
יש לנו פתרונות שיגנו על העסק שלך!
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ניהול סיכונים מאפשרת  הסביבה העסקית מאופיינת מטבעה בתנאי אי ודאות ומורכבות גבוהה. גישה של 

בקרה מתמדת על הסיכונים הכרוכים בהתנהלות השוטפת של העסק. בחינת איתנות פיננסית של לקוחות 

וספקים הינה קריטית לכל עסק ויכולה למנוע חשיפה לסיכוני אשראי וזעזועים עסקיים. 

קבוצת דן אנד ברדסטריט מציעה חבילות ניהול סיכונים המותאמות לעסקים קטנים.

 Dun & Bradstreet
הוקמה לפני 172 שנה בארה"ב והינה חברה מובילה בעולם לניהול סיכונים והזדמנויות עסקיות. D&B אוספת 
מידע על עסקים ב-238 נקודות ברחבי העולם והיא בעלת מאגר הנתונים הגדול בעולם המונה מעל ל-230 

מליון עסקים בכל העולם.

קבוצת דן אנד ברדסטריט הוקמה בישראל בשנת 1961 ומציעה ללקוחותיה פתרונות למעקב אחר שינויים 
במצבם של לקוחות, שותפים וספקים בארץ ובעולם לניהול אופטימלי של הסיכונים וההזדמנויות בעסקים. 
מאגר המידע של דן אנד ברדסטריט כולל מעל 500,000 עסקים בישראל. סל הפתרונות של דן אנד ברדסטריט 

כולל ייעוץ ופתרונות לאיתור, טיוב, מעקב וניהול שוטף של לקוחות פרטיים ועסקיים, שותפים וספקים.

* העסקה מותנת בהתחייבות ל- 3 חודשים, המנוי הינו חודשי מתחדש
* בדיקת לקוח – מתיחס לדוח מידע עסקי מקוצר. לא ניתן לצבור דוחות מחודש לחודש

* מס’ מעקבים – מתיחס למס’ לקוחות עליהם מבוצעים מעקבים לתקופה של שנה

בטוחה  החלטה  לקבלת  מהיר  פתרון   - בדיקת לקוח 

קבל  חברה.  עם  ראשונית  התקשרות  בעת  ומושכלת 

המלצת  הכוללים  עסקיים  ונתונים  החברה  על  מידע 

אשראי, אירועים חריגים, תביעות משפטיות, מידע על 

חשבונות בנק מוגבלים, בעלויות וחברות קשורות.

לבקרות  סיכונים,  לניהול  כולל  פתרון   - מעקבים 

והלקוחות  הספקים  בתיקי  מגמות  וזיהוי  אקטיביות 

שבמעקב. קבל מידע על יכולות פירעון, שיקים חוזרים, 

פיגורי תשלומים וחשבונות מוגבלים.

 Gold חבילת

10 מס’ בדיקות לקוח בחודש   

20 מס’ מעקבים בשנה          

299  ש”ח  מחיר חודשי    

 Silver חבילת

5 מס’ בדיקות לקוח בחודש 

10 מס’ מעקבים בשנה  

199  ש”ח  מחיר חודשי         

לפרטים נוספים

קבוצת דן אנד ברדסטריט
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