Abra a sua empresa
ao mundo

Para que a sua empresa avance bem apoiada para a
internacionalização, encontre as melhores soluções com as
melhores informações sobre mercados: www.cycomex.pt
O meu parceiro especialista
O CyComex reúne toda a experiência e o
conhecimento em comércio externo da
Crédito y Caución para ajudar as empresas
no seu processo de internacionalização,
desde a identificação de potenciais mercados
e clientes até informações precisas sobre as
formalidades aduaneiras locais de qualquer
país do mundo. Consulte-nos.

Torne-se Premium
Com o CyComex Premium terá ao seu dispor
um serviço mais personalizado: aceda
de forma ilimitada aos nossos serviços de
consultoria e, de forma exclusiva, a todos os
nossos alertas e publicações. Apoiá-lo-emos
na sua estratégia de internacionalização.
Toda a experiência e o conhecimento da
nossa equipa estarão à sua disposição.

Serviços do CyComex

Consultoria
personalizada

Identificação
de clientes

Identificação
de mercados

A solução mais
adequada para
a internacionalização.

Encontre os melhores
parceiros comerciais
em qualquer lugar.

Negoceie de forma
segura conhecendo
as suas oportunidades
de negócio.

Teste de capacidade
de exportação

Teste de reorientação
de exportação

Plano de
internacionalização

Identifique os seus
pontos fortes e descubra
o seu potencial de
exportação.

Para otimizar
a sua estratégia
de exportação.

Elabore um plano
completo e eficaz com
a ajuda do CyComex.

Risco inerente ao país
Informações práticas e atualizadas para
os negócios em qualquer país do mundo:
aceda às fichas de informações sobre
mercados internacionais.

Identificação de
documentos e
formalidades aduaneiras
Para assegurar a
conformidade com
a regulamentação
aduaneira internacional.

Alertas do CyComex
Comunicações periódicas que incluem as
últimas novidades sobre aspetos da
internacionalização: normas, meios de
pagamento, questões aduaneiras, entre outros.

Mais informações em
cycomex@creditoycaucion.pt

T. 800 281 281
sac.pt@creditoycaucion.pt
www.creditoycaucion.pt
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