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CE ESTE CREDITEX?

CREDITEX este cea mai complexă platformă actuală de susținere a clienților, persoane fizice și juridice, pentru
obținerea unei finanțări la condiții avantajoase.
Activitatea CREDITEX se desfășoară în baza site-ului - www.creditex.md și a Solicitării de Finanțare elaborate
în acest sens și conferă oportunitatea de majorare a vânzărilor oricărei companii ce se ocupă cu
comercializarea produselor sau prestarea serviciilor prin oferirea accesului Clienților la un număr suficient de
finanțatori și oferirea oportunității de a alege oferta ce corespunde cel mai bine necesităților personale.
Mai mult de atât, CREDITEX este instrumentul de majorare a vânzărilor unui comerciant de produse sau
prestator de servicii prin faptul că în cadrul platformei CREDITEX sunt incluse sau urmează a fi incluse
majoritatea companiilor de finanțare locale (bănci, companii de microfinanțare, companii de leasing, asociații
de economii și împrumut, etc.), ceea ce oferă posibilitatea ca un client, indiferent de veniturile acestuia să își
poată găsi mai ușor un finanțator.
Astăzi, CREDITEX vine să înlăture impedimentele tehnologice și vine cu suport nemijlocit în colaborarea cu
partenerii comercianți, iar ca esență, suportul acordat este unul gratuit și sub responsabilitatea CREDITEX.

CE VĂ OFERIM?
Oferta CREDITEX ține de punctele slabe sau mai puțin dezvoltate a unui magazin care vinde (sau intenționează
a vinde) produse în credit, fie fizic sau on-line. Iar pentru a înțelege pe deplin ce vă oferim, vom indica câteva
puncte slabe ce se atribuie comercianților sau prestatorilor de servicii, deși nu toate aceste puncte se referă
la toți acești participanți.
PUNCTE SLABE AFERENTE COMERCIANȚILOR
În primul rând, majoritatea magazinelor care comercializează produse în credit se axează pe faptul
că colaborează de cele mai multe ori cu 1 mai rar cu 2 sau 3 companii de finanțare.
Cea mai mare parte din comercianți și prestatori de servicii, deși au posibilitatea de a vinde în credit,
nu o fac pentru că nu posedă instrumente de gestiune în acest sens.
Pentru acele magazine on-line a căror activitate de comercializare în credit este una deja aplicabilă,
activitățile se desfășoară în condiții neavantajoase pentru comerciant, iar clientul este trimis pe siteul finanțatorului.
Dacă magazinul on-line lucrează cu 2-3 finanțatori, clientul ce dorește a procura un produs sau a
beneficia de un serviciu în credit, e pus în situația de a completa cererea on-line (dacă se aplică pentru
finanțatorul dat) de 2-3 ori – deci incomodități ce țin de timp, livrare de date.
Din cele peste 100 companii de finanțare locale, doar 38 posedă site-uri on-line și NICI UNA din aceste
companii nu posedă un sistem securizat de colectare a informațiilor despre client.
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Din toate magazinele on-line de pe piață, doar 2-3% posedă o Solicitare de Finanțare implementată
pe site.
Implementarea unei Solicitări de Finanțare pe site-ul unui magazin on-line este unul din elementele
cele mai costisitoare , iar CREDITEX implementează acest lucru GRATUIT.
Conform estimărilor experților, un client refuză să mai procure un produs în credit, dacă intervalul
de timp pentru obținerea răspunsului durează mai mult de 20-25 min.
Conform estimărilor experților, cca. 40% din clienții care vor să procure un produs în credit, amână
decizia de procurare ca urmare a unor informații necoerente și necomplete solicitate.
Colaborarea dintre un magazin și cel puțin 2 companii de finanțare, la etapa actuală este supusă
riscurilor de „INTERES” – o companie va achita resurse financiare, chiar și neoficial, doar ca să
primească clienți, care de fapt îi și refuză, ceea ce duce la micșorarea vânzărilor.
Magazinele la etapa actuală, încă duc lipsa de comercializare a unor produse în credit „cu livrare la
domiciliu”.
Din toate magazinele on-line, doar 2-3% posedă criterii de securitate implementate (HTTPS) și cam
2-3% sunt înregistrate ca operator de date cu caracter personal. Lipsa înregistrării ca operator de
date cu caracter personal constituie o încălcare a legislației, deci riscuri de apariție a pierderilor.
Deci sunt DOAR câteva din punctele slabe care persistă pe piață la moment și care sunt implementate parțial
pe unele magazine sau deloc în cadrul altora.
Continuitatea acestei idei și a dus la dezvoltarea CREDITEX care vine să elimine aceste dezavantaje și să
atribuie un plus de eficiență pe domeniul dat, iar propunerea noastră constă în:
1. Vom implementa în mod GRATUIT solicitarea de finanțare pe site-ul magazinului Dvs. (dacă posedați
unul), deci vă reducem cheltuielile de dezvoltare a site-ului.
2. Solicitarea o implementăm în baza unui Acord de Confidențialitate și doar sub supravegherea unei
persoane responsabile de site.
3. Propunem implementare în cadrul site-ului a unei noi modalități de plată – ACHITĂ CU CREDITEX –
ceea ce presupune o modalitate mult mai rapidă de creare a comenzii și solicitare a unui credit.
4. Vă punem la dispoziție o listă extinsă de finanțatori, deci puteți lucra atât cu finanțatorii actuali, cât
și cu alții. Cu cât mai mulți finanțatori lucrați, cu atât aveți posibilitatea ca ORICE client să fie finanțat,
deci o majorare a posibilității de procurare și majorare a vânzărilor.
5. CREDITEX are implementată TOLERANȚĂ 0 (ZERO) față de „INTERESE”. Deci eliminați un element,
existent, însă care uneori puteți să nu îl cunoașteți sau depistați.
6. Fiind un Partener Comerciant CREDITEX, vă promovăm interesele, odată cu promovarea noastră ca
intermediar în finanțare, deci aveți un instrument suplimentar de promovare, ceea ce constituie
optimizare de cheltuieli.
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7. În cazul în care nu aveți un site sau dacă site-ul este indisponibil, CREDITEX permite a crea cereri
direct din contul personal al Comerciantului Partener – noi asigurăm funcționare 24/24 deci fără
impedimente.
8. Fiind Partener CREDITEX, vă veți majora vânzările în credit cel puțin cu 25%, iar clienții vor fi
satisfăcuți la nivel de 100%.
9. Necesități satisfăcute ale unui client conduc la alte 3 recomandări, deci potențial de a majora
vânzările de până la 3 ori.
10. Solicitarea de Finanțare CREDITEX este plasată pe site-ul Dvs., însă are resursele pe site-ul CREDITEX,
securizat conform protocoalelor de securitate actuală. Deci vă eliminăm riscurile ce țin de colectarea
datelor cu caracter personal.
11. CREDITEX implementează mereu noi servicii în domeniul de finanțare și achitare on-line, deci
produse de care veți beneficia gratuit și fără costuri de întreținere.

CUM FUNCȚIONEAZĂ?
Pasul 1.
Clientul solicită procurarea unui bun, sau prestarea unui serviciu prin depunerea unei solicitări de finanțare
prin intermediul site-ului Dvs. Dacă nu aveți un site, aveți posibilitatea de a crea o cerere în numele clientului
direct din contul personal al Dvs. creat GRATUIT pe site-ul Creditex.md
Pasul 2.
Companiile de microfinanțare, vor primi pe contul lor personal Solicitarea de Finanțare ce corespunde
criteriilor de filtrare stabilite de aceasta. Orice solicitare apărută în sistem este una care deja este verificată
de către CREDITEX și are și un scoring deja atribuit conform unor principii bine definite.
Pasul 3.
Clientul care corespunde cerințelor companiei de microfinanțare urmează a primi o ofertă de finanțare,
desigur după ce a discutat deja cu experții companiei și a demonstrat eligibilitatea acestuia.
Pasul 4.
Clientul alege compania de finanțare care se potrivește cel mai bine necesităților acestuia. DOAR o companie
de finanțare selectată de client va putea finanța clientul conform criteriilor emise.
Pasul 5.
Compania de microfinanțare selectată emite documentele pentru semnare și le transmite Comerciantului
partener (în baza unui acord de parteneriat încheiat în acest sens).
Pasul 6.
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Comerciantul Partener imprimă documentele și livrează produsul de comun cu contractele spre semnare
Clientului.
Pasul 7.
Clientul semnează documentele și primește produsul dorit.
Pasul 8.
Scanați documentele semnate de client și le transmiteți companiei de finanțare, ori notificați compania
privitor la semnarea documentelor.
Pasul 9.
Primiți banii de la compania de finanțare pentru produsul comercializat.

CE AVANTAJE OFERĂ?

Fiind un Partener Comerciant al CREDITEX, respectiv utilizând acest instrument în activitatea de
comercializare veți asimila o serie de avantaje evidente:
Aveți implementată o nouă modalitate de comercializare în credit, deci o nișă nouă de comercializare
a produselor sau prestare a serviciilor.
Primiți în mod GRATUIT suport și ajutor privitor la activitatea instrumentului implementat.
Monitorizați în regim real starea actuală a unei solicitări de finanțare depusă de client.
Reduceți cheltuielile ce țin de implementarea unor noi opțiuni de dezvoltare a site-ului propriu
Vă promovăm indirect interesele, deci vă optimizăm cheltuielile de marketing.
CREDITEX își atribuie riscurile de securitate a colectării datelor cu caracter personal, deci dezvoltați
o activitate conform legislației și reduceți eventualele pierderi ce țin de aceste aspecte.

CÂT COSTĂ?

Pentru Partenerii Comercianți E GRATUIT. CREDITEX atribuie costurile pe finanțator care primește solicitări
de finanțare prelucrate și își majorează vânzările din contul clienților care solicită procurarea unui bun sau a
unui serviciu în credit.
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