Agora mais próximos!

Contacte a nossa
equipa CyC Contigo
e aprenda online
a aproveitar ao
máximo os serviços
da Crédito y Caución.
cyccontigo@creditoycaucion.pt

Aprenda a tirar a máxima vantagem
Oferecemos-lhe formação personalizada online
(através da plataforma WebEx), para fazer crescer
o seu negócio com os serviços da Crédito y Caución.

Formação à sua medida
Adaptamo-nos às necessidades da sua empresa
As formações podem ser individuais ou, se deseja, em grupo,
aos diferentes departamentos da sua empresa.
Damos-lhe todas as facilidades
Realizamos as sessões através do WebEx, sistema que facilita
uma experiência perfeita de comunicação e que permite
conectar-se a qualquer momento, a partir de qualquer lugar,
com qualquer tipo de dispositivo, e incorporando tantas pessoas
quantas as que necessite.
Para nós o seu tempo é ouro
As sessões de formação estão programadas para que não durem
mais do que 30 minutos. E para não causar transtorno na sua
agenda, adaptamo-nos à sua disponibilidade.

Um novo serviço, muitas vantagens
De forma ágil e simples, a equipa da CyC Contigo ensina-o a
utilizar os serviços de Crédito y Caución, para crescer a cada
passo do ciclo do seu negócio: fazendo prospecção de mercados
e de clientes; valorizando as suas oportunidades no exterior;
personalizando o controlo da sua carteira; agilizando a
reclamação dos créditos em divida e melhorando a sua liquidez.

Como posso encontrar clientes
adaptados às necessidades
do meu negócio?
CyCred Maps

Como posso poupar tempo
no seguimento da minha
carteira?
CyCred Maps e CyC Target

Como posso valorizar as
minhas oportunidades
no exterior?
CyComex

Como posso personalizar
o controlo da carteira?
CyCred View e CRM

Como posso agilizar a
reclamação das dívidas?
CyC Alerta

Como posso melhorar a
minha liquidez?
CyCash e CyCred SIB

Contacte-nos
cyccontigo@creditoycaucion.pt

Aprenda tudo isto e muito mais
com a equipa da CyC Contigo

Mais informações em:
T. 800 281 281
sac.pt@creditoycaucion.pt
www.creditoycaucion.pt

