EKF | Den bedste sikkerhed en virksomhed kan få |
EKF er Danmarks eksportkredit.
Vi hjælper danske virksomheder med at gøre det muligt og attraktivt for andre at købe varer
fra Danmark. Det gør vi ved at hjælpe med at skaffe finansiering, og ved at forsikre
virksomheder og banker mod de økonomiske og politiske risici, der kan være ved at handle
med andre lande.
Vi hjælper både store og små virksomheder, og vi skræddersyr gerne løsninger, der passer til
din virksomheds behov.
EKF blev oprettet i 1922 som det blot tredje eksportkreditinstitut i verden. Gennem årene har
vi opbygget en unik viden om de udfordringer, danske virksomheder møder, når de handler og
investerer rundt om i verden.
EKF er ejet og garanteret af den danske stat, men drives som en moderne finansiel
virksomhed. Med en garanti fra EKF har du altså den danske stat i ryggen, og det gør en
forskel ude i verden.
Brug EKF som et salgsargument
Vi hjælper dig og dine udenlandske kunder med at finde den finansiering, som kan gøre dine
eksportforretninger til virkelighed. For eksempel ved at skaffe din kunde et lån, som
udelukkende kan bruges til at købe varer hos dig.
Ved at lade EKF og en bank hjælpe din kunde med finansieringen, kan du tilbyde dine kunder
at købe på kredit, uden selv at løbe en unødig risiko. Det kan give dig en fordel i konkurrencen
med andre leverandører. Selv om din kunde køber på kredit, får du din betaling med det
samme.
I dag kræver det mere end et godt produkt at få succes på eksportmarkederne. Mange
virksomheder oplever, at de får Ja til ordren, når de kan tilbyde kunden en
finansieringsløsning.
Måske drømmer du om
> at
> at
> at
> at
> at
> at

få ordren, selvom kundens bank siger nej til at finansiere købet
hjælpe din kunde med kredit uden selv at tage en unødig risiko
give din kunde et ekstra argument for at vælge dig frem for dine konkurrenter
din forhandler har penge til at købe endnu flere af dine varer.
få dækket dine tab, hvis din kunde pludselig går konkurs eller annullerer ordren.
kunne koncentrere dig om nye forretninger i stedet for om risikoen for tab på de gamle

Det kan EKF hjælpe dig med.
Se mere på www.ekf.dk
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