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Coface, ikinci kez üstüste ‘Türkiye’deki En İyi Alacak Sigortası Şirketi’
seçildi
Coface Türkiye, alanında dünyanın önde gelen kurumu Uluslararası Finans Dergisi
(IFM) tarafından Türkiye’nin en iyi ticari alacak sigortası şirketi ödülüne layık görüldü
IFM 2017 yılı sonuçlarını açıkladı ve Coface Türkiye’yi, ticari alacak sigortası alanında Türkiye’nin en
iyi şirketi olarak seçip ikinci kez onurlandırdı. IFM, uluslararası finans kuruluşları arasında belirgin fark
yaratan ve katma değer oluşturan kurumları teşvik etmek için her yıl düzenlediği elemelerin sonucu
olarak Coface Türkiye’yi ödüle layık gördü. IFM’nin ödülleri ilgili alanda inovasyon ve üstün hizmet
kalitesinin en üst standartta olduğunu tescil ediyor. IFM ayrıca; uluslararası finans çevrelerine fayda
yaratan sosyal sorumluluk, vakıf faaliyetleri ve kurumsal yönetim alanlarında daha iyi uygulamalar için
inisiyatif alan kurum ve bireyleri de destekliyor ve ödüllendiriyor.
2007’den beri Türkiye’de faaliyette olan Coface, kurulduğu tarihten bu yana ticari alacak sigortası
alanında sektöründe lider konumda. Coface Türkiye Genel Müdürü Emre Özer konuyla ilgili şunları
söyledi: “Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin uluslararası tanınmış kuruluşlar tarafından
ödüllendirilmesi bizim için büyük bir onur.2016 yılının sonlarında Coface’ın global olarak uygulamaya
geçirdiği “Fit to Win” stratejisinin de bu ödülde payı büyük. Çünkü Fit to Win dört önemli değer üzerine
kuruldu ve tüm dünya ülkelerinde hızla uygulamaya geçildi. Müşteri odaklılık, uzmanlık, işbirliği,
cesaret ve hesap verebilirlik değerlerinin üzerinde tek tek çalışıp ortaya çıkardığımız Coface, bugün
dünden daha çevik, güçlü ve farklılaşan bir görünüme sahip. Bunu sürdürebildiğimiz için hem Pazar
liderliğimizi koruyabiliyor hem de dünyaca bilinen büyük şirketlere kaliteli hizmet sunabiliyoruz. Tüm bu
çalışmaların böyle bir ödülle değerlendirilmesi ayrıca çalışanlarımızın moralini yükseltecek önemli bir
motivasyon kaynağı oldu. IFM ödülünü almamızda payı olan ve bugüne kadar bizimle işbirliği içinde
bulunan bütün iş arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ederim.”
Merkezi Londra’da bulunan International Finance Magazine, küresel olarak finans sektörü ve finans
piyasalarının en prestijli yayınlardan biri olarak kabul ediliyor ve 185’den fazla ülkede finans
profesyonelleri tarafından okunuyor. dünya genelinde üst düzey yöneticilerin farklı sektörel gelişmeleri
takip etmenin yanı sıra uluslararası piyasalar, işletme stratejileri,birleşme ve satın alma işlemleri ile
ilgili bilgi edinmek için yakından takip ettiği yayınlardan biri olarak görülüyor.
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MEDYA İRTİBAT:
Leyla Zerger Sidal – Tel: +90 212 385 99 60 leyla.zerger@coface.com
Coface Hakkında

Ticari alacak (kredi) sigortası alanında dünyadaki en yaygın şirket olan Coface Grubu, firmalara hem iç pazar hem
de ihracat müşterilerinden doğan alacaklarının ödenmeme (temerrüt) riskine karşı küresel çözümler sunmaktadır.
Grup 2016 yılında 4.300 çalışanının desteği ile 1.411 milyon €’luk konsolide ciro açıklamıştır. Doğrudan veya
dolaylı olarak 100 ülkede faaliyet gösteren Grup, 200’e yakın ülkedeki 50.000’in üzerinde şirketin ticaretini
güvence altına almaktadır. Coface şirketlerin ödeme alışkanlıkları hakkındaki bilgi birikimine ve müşteriler ile
borçluları en güncel şekilde izleyen 660 analistin ve risk değerlendirme uzmanının deneyimlerine dayalı olarak her
üç ayda bir ülke risk değerlendirmeleri yayınlamaktadır.
www.coface.com.tr
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