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Paris / San Francisco, 10 Ekim 2018

Coface ve Tradeshift stratejik ortaklıklarını açıkladı
Küresel ticari alacak sigortası şirketi risk göstergelerini 190 ülkedeki 1,5 milyon
işletmeden oluşan bir ağın kullanımına sunacak.
Stratejik bir ortaklık kapsamında, tedarik zinciri ödemeleri ve pazarları alanında lider kuruluş
Tradeshift ile en büyük küresel ticari alacak sigortası kuruluşu Coface, Tradeshift platformu
üzerinde alıcılar ile tedarikçiler arasında daha fazla finansal şeffaflık sağlayarak işletmelerin
kararlarını güvenle almalarına yardımcı olacak yeni bir uygulama çözümü açıkladı.
Coface ve Tradeshift, şirketlere küresel ticaretin karmaşıklıkları karşısında yol gösterecek ve
ödenmeme riskine karşı şirketleri koruyacak yenilikçi bir çözümü birlikte geliştirmek amacıyla iş
ekosistemlerini ve uzmanlık birikimlerini birleştiriyorlar. Bu ortak çalışmanın ilk adımı olarak,
Coface Tradeshift platformuna entegre edilen bir Coface uygulaması yoluyla bilgi hizmeti
sunacaktır.
Tradeshift’in kurucu ortağı ve CEO’su Christian Lanng bu stratejik ortaklık ile ilgili olarak
şunları söyledi: “Risk yönetimi uyumlu bir küresel ticaret ortamı için kritik bir bileşendir.
Coface’ı bütünleşmiş satın alma platformumuza dâhil etmek için atılan bu ilk adım,
kullanıcılarımıza nerede iş yaparlarsa yapsınlar tedarik zincirlerinin güvenilir olduğu yönünde
bilgi vermek için yeni bir yol sunacaktır.”
Coface CEO’su ise stratejik ortaklık vesilesiyle şunları belirtti: “Tradeshift de Coface gibi
piyasada benzersiz ve farklı bir konuma sahiptir. Bizler ‘ticaret için” varız, yani işletmelerin iç
pazarlarında ve ihracat pazarlarında satış yapabilme olanaklarını güçlendiren hizmetler
sunmaya kararlıyız. Tradeshift ile güçlerimizi birleştirmemiz ile birlikte, Tradeshift’in
platformunu kullanan şirketler ‘bu konudaki en iyi’ risk ve ticari bilgi hizmetlerimize kolaylıkla
erişebilecektir. Bu yenilikçi ortaklık Coface’ın dijital teknolojinin sektörümüze sunduğu
fırsatlardan yararlanmada öncü olma iddiasının bir göstergesini oluşturmaktadır."
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MEDYA İRTİBAT:
Verda YAKAR – T. +90 (212) 385 99 10 verda.yakar@coface.com

Coface: Birlikte Ticareti Geliştirmek İçin
70 yıllık deneyimi ve güçlü ağı, Coface’ı ticari alacak sigortası alanında ve küresel ekonomide bir
referans noktası haline getirmiştir. Sektördeki en çevik küresel ticari alacak sigortası ortağı olma
hedefiyle Coface uzmanları dünya ekonomisinin nabzını tutarak 50.000 müşterisinin başarılı, sürekli
olarak büyüyen ve dinamik iş faaliyetleri geliştirmelerini desteklemektedir. Grubun hizmetleri ve
çözümleri, şirketleri koruyarak hem yurt içi piyasalarda hem de ihracat pazarlarında satış yapma
olanaklarını arttırmak için kredi kararları almalarına yardımcı olmaktadır. 2017 yılında Coface 100
ülkedeki yaklaşık 4.100 çalışanı ile 1,4 milyar €’luk bir ciro kaydetmiştir.
www.coface.com.tr

Coface SA. is listed on Euronext Paris – Compartment B
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