Världens mest använda
leverantör av kreditupplysningar

Creditsafe är ett av Sveriges ledande
kreditupplysningsföretag. Vi tillhandahåller
kvalitativ kredit- och affärsinformation på
både företag samt privatpersoner, direkt
via webben eller som en integrerad lösning.
Creditsafe Sverige ingår i den privatägda koncernen Creditsafe
Group som levererar kredit- och affärsinformation över hela
världen. Vi har idag över 100 000 kunder och arbetar från 18
internationella kontor i Europa, USA och Asien. Dessutom erbjuder
vi världens största företagsdatabas med information om 320
miljoner företag.

“We want to change
the way business
information is used”

Cato Syversen
CEO, Creditsafe Group

För mer information, skicka e-post till sales@creditsafe.se eller ring 031-725 50 10.

Startade i Sverige 1998
Vi har sedan starten 1998 erbjudit både stora som
små företag prisvärd kvalitativ affärsinformation.
Idag finns Creditsafe i stora delar av Europa, USA
och Japan. Huvudkontoret finns i Storbritannien.

Global täckning och lokal leverans
Som världens mest använda leverantör av kreditupplysingar
strävar vi efter att stärka vår internationella närvaro och utökar
ständigt våra databaser till att omfatta fler länder. Genom vår
kombinerade företagsdatabas kan vi idag erbjuda upplysningar
i över 100 länder. All information finns tillgängligt direkt online.

Nöjda kunder
Mer än 95 procent av våra kunder väljer att fortsätta
samarbeta med Creditsafe år efter år. Hos oss får alla
en egen kontaktperson och vi har inga löpande avtal.
Dessutom ingår gratis support under hela avtalsperioden.

Fastpris - all information ingår!
På Creditsafe vill vi erbjuda dig marknadens bästa pris.
Vi har en generös fastprismodell där vi ger våra kunder
fri tillgång till informationen - och där det går att ta ut
obegränsat med information utan att det kostar mer.

Kvalitativ datakvalité
För att kunna skydda företag mot kreditförluster
är det viktigt att informationen håller högsta kvalité
och är tillförlitlig. Därför hämtas all vår information
direkt från källan och alltid med daglig uppdatering.

