10

INFORMAZIONI
COMMERCIALI

КОМЕРЦІЙНА
ІНФОРМАЦІЯ

1001

Monitoraggio opportunità commerciali

Моніторинг комерційних можливостей

1001/a

NOTIFICA OPPORTUNITA’ GENERICHE
Elenchi delle opportunità di business generiche
sottoposteci da altre imprese o Enti locali e
consultabili sul sito nel menu “business” e
“bacheca affari”

ПОВІДОМЛЕННЯ ОСНОВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Списки повідомлень основної комерції,
залежних від інших підприємств чи місцевих
Установ можна побачити на сайті в меню
"бізнес"

NOTIFICA OPPORTUNITA’ SPECIFICHE
(minimo 10 informazioni)
Elenchi delle opportunità di business relative ad
una determinata categoria di prodotto o
servizio, con informazioni generiche sul settore
del richiedente

ПОВІДОМЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ
(мінімум 10 повідомлень)
Списки відповідних можливостей бізнесу за
однією з визначених категорій продукції чи
послуг із загальною інформацією щодо
певного сектору

ELENCO OPPORTUNITA’ PERSONALIZZATE
(minimo 10 informazioni)
Elenchi delle opportunità di business relative ad
una determinata categoria di prodotto o
servizio, come da indicazioni del richiedente, con
informazioni specifiche, non solo relative al
settore, ma anche alle richieste dettagliate
dell’azienda richiedente, come importi massimi
e minimi, sotto settore, località, ecc…

СПИСОК ПЕРСОНАЛІЗОВАНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
( мінімум 10 повідомлень )
Списки відповідних можливостей бізнесу за
однією з визначених категорій продукції чи
послуг за вимогами запитувача, із точною
інформацією, яка стосується не лише певного
сектору, але і специфікованих інформаційних
запитів компаній. Таких як мінімальні чи
максимальні внески, підсектор та ін…

1002

Invio e richiesta di informazioni
commerciali specifiche

Надсилання і запит специфічної
комерційної інформації

1002a

Redazione di una scheda “offerta/richiesta”
specifica con la descrizione esatta dal
prodotto/informazione da offrire/richiedere, da
inviare a tutti i potenziali interessati

Редагування модуля “пропозиція/попит”
специфіковане на точному описі
продукту/інформації для пропозиції/попиту,
для розсилання усім потенційно зацікавленим

1002b

Invio a tutte le Camere di Commercio Regionali
della scheda come da punto 1002°, con richiesta
di inviare la scheda a tutte le aziende loro
associate, e conseguente report del risultato
ottenuto, con elenco delle risposte (€. 150,00
per ogni Camera di Commercio Regionale) su un
totale di 25 Camere di Commercio

NON SOCI
НЕ ЧЛЕНИ

SOCI
ЧЛЕНИ

gratuito

gratuito

€.

28,00

18,00

€.

57,00

37,00

Надсилання усім Регіональним ТорговоПромисловим Палатам по запиту надіслати
модуль усім їхнім асоційованим
підприємствам, і наступне повідомлення про
отриманий результат, зі списком відповідей
((€. 150,00 для кожної Регіональної Палати) ,
загалом для 25 Торгово-Промислових Палат

€.

5.769,00

3.750,00

Invio di comunicazione standard a categorie di
destinatari (Enti Pubblici, Aziende divise per
settore, Enti o aziende in una data Regione, e/o
altro) minimo 100 invii, importo unitario escluso
elenco nominativi (da vedere in scheda
1001/a,b,c)

Розсилання по категоріям адресатів
(Громадські установи, Агенції сектору,
Установи чи агенції конкретно взятого Регіону,
і/та інші), мінімум 100 розсилань, єдине
надходження за виключенням вищеназваних
списків (можна побачити в модулі 1001/a,b,c)

€.

10,00 a
nominativo

6,35 a
nominativo

1003

Informazioni su aziende e persone

Інформація по підприємствах і особах

1003a

SCHEDA INFORMATIVA BASE

БАЗОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ

Informazioni riservate su aziende e persone
previa verifica documentale presso gli Enti.
Questo tipo di informazione fornisce
nominativo, indirizzo, telefono, fax, nome del
direttore dell'azienda, verifica sullo stato di
operatività dell'azienda (attiva o inattiva),
situazione economica e patrimoniale, fatturato,

Збережена інформація по підприємствах чи
особах до документаційної перевірки в
Установах. Цей тип інформації постачає назву,
адресу, телефон, факс, ім'я директора
підприємства, перевірку стану дієздатності
підприємства (активне чи неактивне),
економічну та ієрархічну ситуацію, комерційну

€.

769,00

500,00

1001/b

1001/c

1002c

1003b

numero dipendenti, informazioni commerciali
(clientela ed altre informazioni), stato di
solvibilità, composizione societaria ed altre
informazioni possibilmente reperibili) importo
per ogni singolo contatto.

інформацію (клієнтура та інша інформація),
стан платоспроможності, корпоративний
персонал та інша доступна інформація),
внесена по кожному окремому контакту

SCHEDA INFORMATIVA APPROFONDITA

ПОГЛИБЛЕНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ

Informazioni come da punto precedente, ma con
verifiche presso Enti di Stato (Ufficio delle Tasse,
Tribunale, SBU, Camere di Commercio, ecc..)
finalizzate ad ottenere notizie approfondite in
caso di scelta di soci o cariche dirigenziali
importanti

Інформація, як і в попередньому пункті, але
перевірена в Державних Установах
(Податковій Інспекції, Суді, СБ, ТорговоПромисловій Палаті і т.д.), з метою отримання
розширеної інформації у випадку обрання
члена чи важливих керівних посад

TUTTI GLI IMPORTI SONO IVA ESCLUSA

ВСІ НАДХОДЖЕННЯ БЕЗ ПДВ

PAGAMENTI:

ПЛАТЕЖІ:

Tutti I Servizi Sopra Citati Sono Da Pagarsi
Anticipatamente

Всі вищезазначені послуги оплачуються
заздалегідь

€.

2.108,00

1.370,00

