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Coface badał wyniki małych 

i średnich przedsiębiorstw, 

osiągnięte w latach 2011-2013 
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Aby przygotować ranking Gazele Biznesu 2015 

 

Coface badał wyniki małych 

i średnich przedsiębiorstw, 

osiągnięte w latach 2012-2014 



Jaka firma zyskuje miano Gazeli Biznesu?  
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Gazela jest firmą, która 
 

Działa nieprzerwanie przynajmniej 
 

przez pełne ostatnie trzy lata 

Aktywność 



Jaka firma zyskuje miano Gazeli Biznesu?  
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Gazela jest firmą, której 
 

Roczne obroty w pierwszym roku 
 

badanego trzylecia (2012) 
 

mieściły się w przedziale 3-200 mln PLN 

Wielkość 



Jaka firma zyskuje miano Gazeli Biznesu?  
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Gazela jest firmą, która 

 
Przez ostatnie trzy lata 
 

z roku na rok notowała wzrost obrotów 

Wzrost 

obrotów 



Jaka firma zyskuje miano Gazeli Biznesu?  
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Gazela jest firmą, która 

 

Przez ostatnie trzy lata 
 

co roku notowała zysk 

Zysk 



Jak wśród tysięcy polskich firm znaleźć Gazele 

spełniające powyższe kryteria? 
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Jak Coface przygotowuje ranking Gazele Biznesu? 

Date 
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Bazy danych 

Coface 

Zgłoszenia firm 

przez formularz 

Szukamy kandydatów 
 
Zbieramy zgłoszenia kandydatów przez 

formularz 
 

Pozyskujemy z baz danych Coface nowych 

potencjalnych kandydatów 

Źródła pochodzenia danych 

Analiza specjalistów 

Sprawdzamy kandydatów 
 
Weryfikujemy wyniki kandydatów zgłoszonych przez 

formularz 
 

Kontaktujemy się z firmami spełniającymi kryteria w 

celu pozyskania lub potwierdzenia danych 
 

Potwierdzamy dane w sądach, publikacjach 

gospodarczych, archiwach 
 

Sprawdzamy firmy w bazach informacji negatywnych 

prowadzonych przez Coface nt. upadłości, windykacji, 

dłużników 
 

Poddajemy kandydata ostatecznej ocenie przez 

zespół analityków 



Rzetelnie sprawdzamy wiarygodność firm bo wiemy, 

że wszystko zaczyna się od … informacji 
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W Coface 

informacja gospodarcza 

wykorzystywana jest 

na potrzeby własnego: 

 

• Ubezpieczyciela należności 
 

• Faktora 
 

• Biura windykacji  
Ubezpieczenie 

należności 

Windykacja 
B2B 

Informacja 
Gospodarcza 

Faktoring 



Mamy silną pozycję na świecie … 

10 

511 mld € ubezpieczonych należności 

Krajów, w których świadczymy usługi  

 

400 000 decyzji kredytowych 

każdego miesiąca  

4,400 pracowników  

40,000 klientów ubezpieczających 

należności 

Coface SA jest notowany na giełdzie 

Euronext w Paryżu  

99 
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  COFACE W POLSCE 

wiodąca pozycja w windykacji B2B 

1. miejsce wśród faktorów niebankowych 

1. miejsce wśród wywiadowni gospodarczych 

2. miejsce na rynku ubezpieczeń należności 

24 lata działalności w Polsce 

650 tys. polskich firm w bazie danych wywiadowni 



/ 

Jesteśmy blisko naszych klientów, 



Autor rankingu: 

Gratulujemy 

Gazelom Biznesu 


