FINANCIRAMO POTI VAŠE RASTI
NAŠE PREDNOSTI

STROKOVNOST

Alejo finance odlikuje odlična, izkušena ekipa, kjer smo vsi zaposleni izkušeni finančni
strokovnjaki. V podjetju redno zaposlujemo 16 zaposlenih, ki nenehno izpopolnjujejo
svoja znanja na vseh področjih financiranja, unovčevanja terjatev in faktoringa.

vi priskrbite račune,
mi priskrbimo finaciranje

BREZ NEPOTREBNE IZGUBE VAŠEGA ČASA

Sistem dela imamo zelo dobro utečen, zato ob sodelovanju z nami porabite bistveno
manj časa in administrativnih zapletov.

ZAUPANJE IN ZANESLJIVOST

To sta osnovi našega pristopa, saj se zavedamo, da delamo z zelo občutljivimi
podatki. Zato vsem zaposlenim zaupanje in zanesljivost predstavljata prvo prioriteto.
Celoten sistem podjetja je zasnovan tako, da naše stranke nimajo nikakršnih skrbi
glede varovanja njihovih zaupnih podatkov.

»RESNOST BANKE, ODZIVNOST MLADOSTNIKA«

Svoje storitve opravljamo na najvišjem strokovnem nivoju, ki je primerljiv z bančnimi
institucijami. Pri tem pa lahko svojim strankam ponudimo bistveno bolj fleksibilne in
hitre rešitve, brez nepotrebnih zamudnih administrativnih postopkov.

DOSTOPNOST

Zavedamo se da danes podjetja potrebujete hitre in zanesljive storitve, ki so
prilagojene vašim potrebam. V ta namen ob sodelovanju z nami dobite svojega
skrbnika, na katerega se lahko vedno obrnete, skrbnik ki vas dobro pozna in pozna
vaše prioritete.

Aleja finance – partner, ki vam pri finančnih storitvah nudi VEČ

V podjetju Aleja finance stalno nadgrajujemo znanje in izkušnje in smo danes eno vodilnih podjetij v Sloveniji na
področju unovčevanja terjatev. Smo tudi član enega največjih mednarodnih faktorinških združenj IFG (international
Factors Group), ki združuje več kot 160 članov v več kot 50 državah po vsem svetu. V Aleji finance stremimo k
odpiranju novih trgov in razvijanju novih produktov, zato imamo v ta namen odprto podjetje tudi na Hrvaškem kjer
našim naročnikom lahko nudimo finančne storitve na področju unovčenja terjatev.

Zavedamo se kako pomembne so kvaliteta, strokovnost in odzivnost pri poslovanju. Doslej smo sodelovali s preko 7.000
poslovnimi partnerji, med katerimi so tudi največja slovenska podjetja in proračunski uporabniki. Naše vodilo je brezhibna
kvaliteta, zato zagotavljamo profesionalen pristop in sodelovanje, ki temelji na strokovnosti in zaupanju.

Kaj vam nudimo?

Osnovne dejavnosti podjetja so: faktoring, odkup terjatev, kompenzacije

MI SVETUJEMO,
SKRBIMO ZA VAŠO
LIKVIDNOST,
VI USPEVATE.

Naše poslanstvo

ALEJA finance d.o.o. s ponujenim spletom storitev svojim naročnikom pridobiva likvidnostna sredstva, vezana v
zapadlih in nezapadlih terjatvah do kupcev.

Naša vizija

Skupaj stremimo k cilju postati vodilno podjetje na področju faktoringa na domačem trgu. Zavedamo se, da bo ta cilj
dosežen le s trdim delom, kvaliteto in strokovnostjo. Zato je naš pogled modro usmerjen v prihodnost. V možnosti
nadaljnjega razvoja bomo še boljši.

Skrb za zaposlene kot bistveni del politike podjetja!

Skrb za zaposlene je bistveni del politike našega podjetja. Zaposlene odlikuje znanje, strokovnost in zanesljivost, kar
predstavlja našo konkurenčno prednost in je temelj za uspešno izvedbo naših storitev ter uresničitev želja naših strank.
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RESNOST BANKE, ODZIVNOST MLADOSTNIKA

FAKTORING

“Vaše terjatve hitro pretvorimo v likvidna sredstva”

Vam odloženi roki plačila povzročajo težave pri izpolnjevanju
novih ali večjih naročil?
Iščete najučinkovitejšo rešitev za uravnavanje vašega denarnega
toka in likvidnosti?
Želite sodelovati s podjetjem, ki je na trgu že dolgo časa
uveljavljeno kot zaupanja vreden partner s področja faktoringa in
drugih finančnih rešitev?

Ste na pravem mestu – V podjetju Aleja finance vam nudimo
strokovne in zanesljive rešitve s področja faktoring financiranja.
Pohvalimo se lahko z izjemno hitrostjo in prilagodljivostjo specifičnim
potrebam naših strank.

ODKUP TERJATEV

TAKOJŠNJE izplačilo vaših zapadlih in še nezapadlih terjatev – Aleja
finance!

Potrebujete hitro ali takojšnje izplačilo vaših še nezapadlih in tudi zapadlih terjatev?
Imate težave z likvidnostjo, ker čakate plačilo še nezapadlih in tudi zapadlih terjatev?
Kaj bi za vas pomenilo takojšnje poplačilo terjatev z odloženim rokom plačila?
Iščete zanesljivega partnerja za odkup terjatev?

Kaj je faktoring

Faktoring je finančna transakcija pri kateri podjetje odstopi svojo
nezapadlo terjatev faktorju, ki vrednost terjatve, zmanjšano za
faktorinško provizijo, takoj izplača prodajalcu terjatve.

Ste na pravem mestu – Pri podjetju Aleja finance vam nudimo zanesljive in strokovne
rešitve s področja odkupa terjatev. Pohvalimo se lahko z izjemno hitrostjo in prilago
dljivostjo specifičnim potrebam naših strank.

Gre za preprost, modern in vedno bolj uveljavljen način financiranja
obratnih sredstev brez dodatnega zadolževanja ter predstavlja
alternativo vse manj dostopnim kratkoročnim kreditom in drugim
premostitvenim dolžniškim virom.

Kaj pomeni »Odkup terjatev«?

Proces kroženja denarja je zaključen šele, ko za prodano blago ali opravljeno storitev
prejmemo plačilo. Podjetja lahko svoje nezapadle in tudi zapadle terjatve do kupcev,
v zameno za takojšnje izplačilo, ponudite v odkup finančni družbi ALEJA finance
d.o.o. in tako skrajšate čas kroženja denarja.

Prednosti Faktoringa Postopek:

hiter in zanesljiv dostop do denarnih virov,
predvidljiv denarni tok,
izboljšana kratkoročna likvidnost,
zmanjšana potreba bo zadolževanju,
financiranje rasti skladno s prometom,
izboljšanje kreditnega potenciala,
izboljšanje bonitete poslovanja.

Podjetja z odprodajo terjatev hitro pretvorite nezapadle in tudi zapadle terjatve do
kupcev v likvidna denarna sredstva. Na ta način se poveča hitrost obračanja obratnih
sredstev, premosti trenutno nelikvidnost in zagotovi predvidljiv denarni tok.

KOMPENZACIJE

»Kompenzacije – unovčite vaše zapadle terjatve«

Imate odprte zapadle terjatve do kupcev?
Vam zapadle terjatve povzročajo likvidnostne težave pri vašem poslovanju?
So vaši standardni postopki pri izterjavi neplačnikov (opomini, klici, izvršbe…)
predolgi in zamudni?
Iščete zanesljivega partnerja na področju kompenzacij?

Ste na pravem mestu – Podjetje Aleja finance je na trgu že vrsto let znano kot zanesljiv
in učinkovit partner s področja kompenzacij, kot tudi ostalih finančnih rešitev.

Kaj so kompenzacije?

Verižna kompenzacija je instrument za unovčevanje posredno odkupljenih zapadlih
terjatev. Dolžnik poravna svojo obveznost s terjatvijo do svojega kupca, kar pomeni
pobot obveznosti in terjatev več pravnih oseb za določen znesek. Ta znesek, zmanjšan
za popust, nam poravna plačnik in kot končni udeleženec poravna obveznost do
dobavitelja. Takšno zapiranje je možno s poglobljenim poznavanjem toka upniško –
dolžniških relacij in usklajevanjem teh povezav v času.

Sodobna informacijska podpora za uspešnejše poslovanje

V podjetju Aleja finance nam pri sledenju povezav pomaga lastna informacijska
rešitev. Ta se stalno dopolnjuje in razvija v skladu s potrebami naših svetovalcev in
tako povečuje učinkovitost priprave in spremljanja poteka verižne kompenzacije.

Z VAMI OD LETA 2005

