Como montar uma cobradora.
Saiba como abrir uma empresa de cobrança.
PRINCIPAIS TÓPICOS:
 A Montagem;
 O Contrato;
 Buscando o Cliente,
 Cobrança;
 Software Específico.
O assunto principal – Foco - : Administração de Agência Cobrança.
A Atividade:
Trata-se de uma atividade pessoal e profissional não muito simpática, mas de
retorno certo, porque a conseqüência natural de toda venda é a cobrança, que nem
sempre ocorre tranqüilamente.
O Investimento:
É muito baixo em comparação a demais setores e atividades, o montante em ativo
fixo deve ser manipulado de acordo com seus interesses e capital disponível.
O Campo de atuação:
E bem amplo, pois abrange praticamente todos os setores: Comércio, Indústria e
Serviços:
O Público-Alvo:
Seu público-alvo será desde micro até grandes empresas, para atrair o cliente é
imprescindível....
A Estrutura:
Compreende os diversos departamentos ou divisões especializadas capazes de dar
suporte técnico tanto para seus colaboradores, quanto para seus clientes.
MODELO DE CONTRATO

BUSCANDO O CLIENTE:
Gestão do Relacionamento com Clientes
Os Especialistas em todo o mundo em satisfação e fidelização de Clientes são
unânimes: A utilização combinada de Tecnologia da Informação, Planejamento de
Marketing e Gestão de Equipes de Alta Performance se constituem num
poderosíssimo diferencial da Empresa moderna em seu mercado de atuação.....

MARKTING - MODELOS DE CARTAS

Modelo de Carta de Cobrança – Fazendo Cobranças
No Nosso Sistema SAI-Sistema Administrativo Integrado, incluímos vários
modelos de Cartas de Cobrança.

Conheça também nosso Software

Sistema próprio para pequenas e médias empresas de cobrança.
Permite cobrança de cheques, duplicatas, NP, condomínio e mensalidade
escolar e outros.
Dentre muitas funções, destacamos as seguintes:
 Cadastro de devedores;
 Cadastro por ramo de atividade e acionador;
 Cadastro de empresas/lojas e filiais;
 Borderôs diversos: Entrada, Devolução, Pagamento, Situação cobrança,
etc.;
 Agenda e registra todo o acionamento;
 Busca por inadimplente por CPF, nome, data de agendamento;

Baixe este Sistema
Em “Produtos”, e faça um teste gratuitamente por até 30 dias!
www.antaresassessoria.com.br

Temos também Sistemas: Factoring; Cotação de preços, Caixa,
Cobrança e outros...
44.3525.1120

