Hænger betalingen i en tynd tråd?
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Undgå ubehagelige overraskelser
Du sælger tøjet! Vi sikrer, at du får betalingen – og det til en pris som blot udgør
nogle få promille af den forsikrede omsætning. Uanset om du er en S, M, L eller
XL – grøn, blå, gul eller rød, så tilbyder vi dig gerne en løsning, som er tilpasset
din virksomheds aktuelle situation og behov.
Med en kreditforsikring fra Euler Hermes får du:
■
■
■
■

Erstatning når din kunde ikke kan betale
Klar besked om kundens kreditværdighed – både før og efter salget
Rådgivning i forbindelse med kreditsalg
Global inkasso

Prøv os af på CIFF 07
På CIFF 07 kan du få et gratis kredittjek af 3 af dine kunder. Mød os på stand
HB4-018A i Bella Centret – eller tag fat i en af vores konsulenter, som går rundt
på messen.
Du kan naturligvis også ringe til en af vores konsulenter på telefon 88 33 33 88
eller gå ind på www.eulerhermes.com/dk, hvor du læse mere om, hvordan du
sikrer din virksomheds likviditet og konkurrenceevne.
Med venlig hilsen
Euler Hermes Kreditforsikring

Undgå ubehagelige overraskelser
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nogle få promille af den forsikrede omsætning. Uanset om du er en S, M, L eller
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Prøv os af på CPH VISION
På CPH VISION kan du få gratis kredittjek af 3 af dine kunder. Under messen
kan du kontakte os på mobil 61 63 86 78 og få et kredittjek – eller tage fat i en af
vores konsulenter, som går rundt på messen. Besøger du CIFF 07, så læg vejen
forbi vores stand og få en uforpligtende snak.
Du kan naturligvis også ringe til en af vores konsulenter på telefon 88 33 33 88
eller gå ind på www.eulerhermes.com/dk, hvor du læse mere om, hvordan du
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