Dobrih poslovnih priložnosti je premalo,
da bi čakali na plačilo kupcev
Vi poskrbite za prodajo, S-Factoring
poskrbi za likvidnost in tveganje

Vsako podjetje se prej ali slej sooči s situacijo, ko mu dolgi plačilni roki kupcev, povečana prodaja ali nova poslovna priložnost postane finančni izziv. Faktoring, v primerjavi z
bančnim kreditiranjem, poleg financiranja
nudi tudi upravljanje terjatev in obvladovanje tveganj ter spremljavo rasti vašega
poslovanja. Z neregresnim faktoringom pa
si poleg navedenega lahko izboljšate še
finančne kazalnike in s tem boniteto podjetja. Terjatve so najbolj likvidno premoženje vsakega podjetja. Ne čakajte na plačilo
kupcev, zgrabite dobro poslovno priložnost
in si s faktoringom zagotovite likvidnost že
danes. V družbi S-Factoring imajo znanje in
izkušnje, zato prepustite te skrbi njim, vi pa
ostanite osredotočeni na rast in donosnost
vašega podjetja. Enkratni, občasni ali stalni
faktoring, regresni, neregresni, dobaviteljski

ter reverzni faktoring, ali katera koli kombinacija, ki je za vaš posel najprimernejša, je z
njimi uresničljiva.

S-Factoring z vami že več kot 10 let

Družba S-Factoring je del skupine Banke
Sparkasse d.d. in članica Erste Group Bank,
ki na faktoring področju deluje že 48 let. V
S-Factoringu se zavedajo, da je potrebno
razvijati nove produkte, slediti željam in
potrebam trga ter stremeti k popolnosti, da
jim stranke zaupajo. Z 285 mio EUR odkupljenih terjatev v letu 2018, je S-Factoring
d.d. vodilni ponudnik faktoringa na slovenskem trgu. Kar jih dela drugačne, je njihov odnos do strank in skrb za maksimalno
zadovoljstvo le-teh. Zavedajo se tudi, da je
digitalizacija danes nujna. Da bi strankam
čim bolj olajšali delo, so v letu 2018 uvedli
nov IT sistem, ki do potankosti podpira knjiženje vseh faktorinških produktov. Spletna

aplikacija, kjer bodo imele stranke samostojni vpogled v svoje faktorinško poslovanje, bo strankam S-Factoringa na voljo v
naslednjih mesecih. V družbi S-Factoring
ta dosežek navajajo kot velik doprinos za
stranke, saj jim bo na ta način delo še lažje,
knjiženje faktoringa poenostavljeno, sam
vpogled in spremljava možnosti financiranja pa jim bo vedno na voljo.
Cenovno faktoring postaja primerljiv
bančnemu revolving kreditu, zato izkoristite priložnost in postanite tudi vi del uspešne zgodbe z družbo S-Factoring. Postanite
ena od njihovih zadovoljnih strank. Dosegljivi so vam na tel.: 01/583 23 29, e-mail:
prodaja@s-factoring.si, www.s-factoring.si

Promocijsko sporočilo

Ste se tudi vi že srečali s situacijo, ko je postala likvidnost in denarni tok nepredvidljiv? Faktoring je
ena izmed najhitrejših in najenostavnejših možnosti financiranja prodaje in nabave, ki podjetjem ob
primerljivi ceni nudi vrsto prednosti v primerjavi z bančnim kreditom.

