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ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



H CONTRUST Α.Ε. προσφέρει υπηρεσίες ενηµέρωσης οικονοµικών απαιτήσεων
συµβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη των εργασιών της σύγχρονης
επιχείρησης και λειτουργώντας ως πολύτιµος συνεργάτης της στο έργο της
εξυγίανσης των συναλλαγών.



H CONTRUST Α.Ε. ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2008 ως νοµικό πρόσωπο µε τη
συγκεκριµένη επωνυµία, ουσιαστικά όµως αποτελεί επιχείρηση στην οποία
µεταφέρθηκε το αντικείµενο της Ενηµέρωσης Οικονοµικών Απαιτήσεων από την
εταιρεία TRUST CENTER A.E. προκειµένου να υπάρξει πλήρης συµµόρφωση µε
τις διατάξεις του Νόµου 3758/2009 που ρυθµίζει τη λειτουργία των Εταιρειών
Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις.



Επιχειρηµατικός στόχος και όραµα της CONTRUST Α.Ε. είναι όχι µόνο να
συνεχίσει την επιτυχηµένη πορεία που είχε η TRUST CENTER A.E από το 1991
στο χώρο της ενηµέρωσης των οικονοµικών απαιτήσεων αλλά κάνοντας χρήση
της σωρευµένης εµπειρίας της και των νέων τεχνολογικών υποδοµών να
προσθέσει µια νέα σελίδα πρωτοποριακών υπηρεσιών και επιχειρηµατικής
αριστείας.



Συγκριτικό πλεονέκτηµά της αποτελεί το γεγονός ότι η TRUST CENTER A.E.
εισήγαγε πρώτη το αντικείµενο της Ενηµέρωσης Οικονοµικών Απαιτήσεων στον
ελληνικό χώρο.



Σήµερα η CONTRUST Α.Ε. διατηρεί διπλές κτιριακές εγκαταστάσεις (disaster
recovery & business continuity) που της προσφέρουν πραγµατικά αδιάλειπτη
λειτουργία στις εργασίες της.



Απασχολεί ανθρώπινο δυναµικό εξειδικευµένων και έµπειρων συνεργατών από
τους οποίους το 30% είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών.
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Η Φιλοσοφία µας

Καθώς µια εταιρία παροχής Υπηρεσιών πρέπει να εναρµονίζεται διαρκώς µε το
ταχύρρυθµα εξελισσόµενο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, εµείς στην
CONTRUST

A.E. διατηρούµε κάποια πράγµατα σταθερά, σαν βασικές δοµές για την

πρόοδο και την ανάπτυξη της εταιρείας µας.

Η ποιότητα των υπηρεσιών µας και η εξυπηρέτηση των πελατών µας αποτελούν την
κύρια επιδίωξή µας και συνάµα το υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζουµε τις
επιχειρηµατικές ιδέες µας ώστε να δηµιουργήσουµε µια εταιρία µε αξία για τους
πελάτες, τους εργαζοµένους και τους συνεργάτες µας.

Έχοντας τους βασικούς άξονες για τη χάραξη της στρατηγικής µας δηµιουργούµε ένα
περιβάλλον στόχων και επιδιώξεων που αντικατοπτρίζεται στην άρτια εξυπηρέτηση του
πελάτη, στην εξέλιξη πρωτοποριακών υπηρεσιών, στη δηµιουργικότητα και στην
άριστη οργανωτική δοµή.
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ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η CONTRUST ΑΕ προσφέρει στους πελάτες της µια ή περισσότερες από τις Υπηρεσίες
που έχει αναπτύξει για τις οποίες µπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα και τα
καθοριστικά αποτελέσµατά τους στον κύκλο της πίστωσης.

o

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

o

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

o

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

o

ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ή ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
ΤΗΣ CONTRUST A.E.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ISΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η CONTRUST έχει εγκαταστήσει και εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας
σύµφωνα µε το Πρότυπο EN ISO 9001:2008.
Ο έλεγχος προς πιστοποίηση του προτύπου EN ISO 9001:2008 έγινε από επιθεωρητές
της DQS , Φορέα Πιστοποίησης Συστηµάτων Ποιότητας µε έδρα στη Γερµανία, µέλους
του ∆ιεθνούς ∆ικτύου Ποιότητας IQNet, στους οποίους αποδείχθηκε ότι η CONTRUST
Α.Ε ανάπτυξε και εφάρµοσε ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διαχείρισης
ποιότητας. Η επικύρωση της πιστοποίησης έγινε και από τους δυο οργανισµούς ( DQS
–0IQNet).
Με την εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008, η
CONTRUST υιοθέτησε µεθόδους που έχουν ως στόχο να εξασφαλίζουν ακόµη
µεγαλύτερη
διαφάνεια,
γρήγορη
ανταπόκριση
στις
αλλαγές
του
περιβάλλοντος (αγοράς και τεχνολογίας) και αυξηµένη αποτελεσµατικότητα.
Προβλέπονται διαδικασίες για την εξασφάλιση των πλέον σύγχρονων µέσων για την
παραγωγή, τη συνεχή εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού σε νέες τεχνικές,
την αναγνώριση της ποιότητας των υπηρεσιών σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης ακόµη
και µετά την παράδοσή τους στους πελάτες.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Με στόχο τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα, την προσφορά ολοένα καλύτερων
υπηρεσιών και τη συνεχή εξέλιξη της τεχνογνωσίας της, η CONTRUST έχει αναπτύξει
στενές σχέσεις συνεργασίας µε οργανισµούς του κλάδου δραστηριοτήτων της.



Η COΝTRUST A.E. αποτελεί ιδρυτικό µέλος
του

Ελληνικού

Συνδέσµου

∆ιαχείρισης

Οικονοµικών απαιτήσεων ΕΣΕ∆Α. Μέλη του ΕΣΕ∆Α
είναι

οι

µεγαλύτερες

ελληνικές

εταιρείες

Ενηµέρωσης οικονοµικών απαιτήσεων οι οποίες
λειτουργούν

µε

υψηλά

παρεχοµένων

υπηρεσιών

κριτήρια
σηµείο

που

ποιότητας

•

αποτελεί

απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή τους
στον Σύνδεσµο.

 H CONTRUST AE αποτελεί

µέλος του συνδέσµου CSA (Credit Services

Association) ο οποίος ιδρύθηκε τον Μάιο του 1988 από την ένωση δύο εταιρειών
οι οποίες βρίσκονταν στον χώρο της Πίστωσης και της διαχείρισης Οικονοµικών
Απαιτήσεων από το 1902. Από τον συγκεκριµένο σύνδεσµο επωφελούµεθα από
την τεχνογνωσία στον χώρο της επαγγελµατικής πληροφόρησης, των σεµιναρίων
που πραγµατοποιεί καθώς και των τεχνικών διαχείρισης απαιτήσεων.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Κλείνοντας την παρουσίαση της εταιρείας µας θα θέλαµε να σας καταθέσουµε κάποιες
σκέψεις µας οι οποίες και διαµορφώνουν την φιλοσοφία της CONTRUST ΑΕ.

Καθώς µια εταιρία παροχής Υπηρεσιών πρέπει να εναρµονίζεται διαρκώς µε το
ταχύρρυθµα εξελισσόµενο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, εµείς στην
CONTRUST ΑΕ διατηρούµε κάποια πράγµατα σταθερά, σαν βασικές δοµές για την
πρόοδο και την ανάπτυξη της εταιρείας µας.

Η ποιότητα των υπηρεσιών µας και η εξυπηρέτηση των πελατών µας αποτελούν την
κύρια επιδίωξή µας και συνάµα το υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζουµε τις
επιχειρηµατικές ιδέες µας ώστε να δηµιουργήσουµε µια εταιρία µε αξία για τους
πελάτες, τους εργαζοµένους και τους συνεργάτες µας.

Έχοντας τους βασικούς άξονες για τη χάραξη της στρατηγικής µας δηµιουργούµε ένα
περιβάλλον στόχων και επιδιώξεων που αντικατοπτρίζεται στην άρτια εξυπηρέτηση του
πελάτη, στην εξέλιξη πρωτοποριακών υπηρεσιών, στη δηµιουργικότητα και στην
άριστη οργανωτική δοµή.
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