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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Best Domestic Cash Manager» και ηο 2012 η Eurobank

Καλύηερη Τράπεζα ζηον ηομέα παροτής
σπηρεζιών
Cash
Management
ζε
επιτειρήζεις ζηην Ελλάδα (Best Domestic
Cash Manager in Greece) αλαδείρζεθε γηα
δεύηεξε ζπλερή ρξνληά, ε Eurobank, από ην
δηεζλνύο θήκεο πεξηνδηθό Euromoney.
Οη εηαηξηθέο ππεξεζίεο Cash Management ηεο Eurobank βξέζεθαλ ζηελ πξώηε ζέζε,
όρη κόλν κεηαμύ ησλ Ειιεληθώλ Τξαπεδώλ αιιά θαη ησλ δηεζλώλ ηξαπεδηθώλ
Οκίισλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε ρώξα καο. Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε
κεζνδνινγία ηεο αμηνιόγεζεο, θαζώο ε επηινγή ηεο ηξάπεδαο γίλεηαη από ηηο ίδηεο ηηο
επηρεηξήζεηο. Εηδηθόηεξα, ε έξεπλα δηεμήρζε ζην δηάζηεκα από 17 Μαΐνπ έσο
6 Ινπιίνπ 2012, κε ηελ απνζηνιή εξσηεκαηνινγίνπ απεπζείαο από ην «Euromoney»
ζε ειιεληθέο θαη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. Τν εξσηεκαηνιόγην εζηηάδεηαη ζηελ
πιεξόηεηα θαη ην επίπεδν ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ, ηεο εμππεξέηεζεο, ηνπ
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ηεο ηερλνινγηθήο πιαηθόξκαο.
Η λέα απηή δηάθξηζε αλαδεηθλύεη ηελ έκθαζε πνπ δίλεη ε Eurobank ζηνλ ηνκέα ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ ζπλαιιαθηηθνύ θπθιώκαηνο ηεο επηρείξεζεο, κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ
ιύζεσλ εηαηξηθώλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ζπλαιιαγώλ (Corporate Transaction Banking),
πνπ απνηειεί θνξπθαία πξνηεξαηόηεηα γηα ηε βησζηκόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθή
ιεηηνπξγία ηεο ηδηαίηεξα ζην ζεκεξηλό δπζκελέο νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ. Σε απηό ην
πεξηβάιινλ θαζίζηαηαη πην επηηαθηηθή από πνηέ ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο
ξεπζηόηεηαο, ν εμνξζνινγηζκόο ησλ εμόδσλ θαη ε δηακόξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο
ζηξαηεγηθήο από ηηο επηρεηξήζεηο.
Γηα ην 2012, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν Τνκέαο Corporate Transaction Banking ηεο
Eurobank δηαθξίζεθε ζε όιεο ηηο επηκέξνπο παξερόκελεο ππεξεζίεο θαη ζπγθεθξηκέλα
αλαδείρζεθε σο:
Best Trade Finance Bank for 2012 (7ε ρξνληά, Global Finance)
Best Domestic Cash Manager 2012 (2ε ρξνληά, Global Finance)
Best Corporate/Institutional Internet Bank (2ε ρξνληά, Global Finace)
3ε θαιύηεξε εηαηξεία Factoring παγθνζκίσο, ζην Δηεζλέο Factoring (4ε
δηεζλήο βξάβεπζε, Factors Chain International - F.C.I.)

Οη παξαπάλσ δηαθξίζεηο ηεο Eurobank ζηηο ππεξεζίεο Corporate Transaction
Banking επηβεβαηώλνπλ ηελ εκπηζηνζύλε κε ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο πεξηβάιινπλ
ηελ Τξάπεδα θαη αλαδεηθλύεη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζθνξά ζπλνιηθώλ ιύζεσλ γηα
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ εηαηξηθώλ πειαηώλ από ηελ εμεηδηθεπκέλε νκάδα
ζπκβνύισλ ηεο Τξάπεδαο.

