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Profesional eta enpresei zerbitzu emateko sortu zen LABORAL Kutxa. 
Gure DNAn dago. Gure helburua da horiei laguntzea, bizi duten 
egoeran eta unean.

Negozio bakoitzaren beharrei nola edo hala erantzutea da gure 
helburua. Horregatik, tresna espezializatuak eta gestore adituak 
jartzen ditugu zure eskura, hobetzen eta behar dituzun soluzio 
pertsonalizatuak lortzen laguntzeko.

Horrela, zure enpresak lehiakortasun, tamaina eta irismen 
handiagoak izango ditu. Eta, hori guztia, zuri GEHIAGO lortzen 
laguntzeko gaudelako hemen.

GESTIO ESPEZIALIZATUA

LEHIAKORTASUN
DIAGNOSTIKOA ENPRESAK



“Eskaini diguten gestio 
espezializatua eta etengabeko 
laguntza izan dira enpresa 
lehiakorra izateko nahiaren
eta enpresa lehiakorra izatearen
arteko aldea”.

LEHIAKORTASUN 
HANDIAGOA



Lehiakorragoa izatea ez da erraza; baina errazagoa da beharrezko baliabideak eskura 
dituzunean:

ERAGINKORTASUNA ZURE ORDAINKETAK GESTIONATZEN

INBERTSIORAKO AHOLKULARITZA ETA LAGUNTZAK

Orientabide pertsonalizatu eta doakoa eskaintzen dugu, zure enpresarako orotariko laguntzen, piz-
garrien eta diru-laguntzen inguruan.

COMPYTE LEHIAKORTASUN DIAGNOSTIKOA

Neurtu zure lehiakortasuna eta alderatu lehiakideekin, zure enpresa zer egoeratan dagoen eta zer 
hobetu beharko lukeen jakiteko, hemen: www.compyte.eus

AZKARTASUNA ETA SEGURTASUNA ZURE SALMENTAK KOBRATZEN

Jakin badakigulako gehiago saldu nahi duzula eta oztoporik gabe ahalik eta azkarren kobratu, zerbitzu 
hauek eskaintzen dizkizugu:

· Saltokietako erosketak 
finantzatzea

Zure bezeroak epeka ordain 
dezake erositakoa eta zure 
enpresak berehala kobratzen 
du; horrela, salmenta erraza-
goa da eta saihestu egiten 
dira ez ordaintzeko arriskuak.

· Factoring zerbitzua eta 
aurrerakin-lerroak 

Zure enpresak aukera izan de-
zan beste enpresa batzuekiko 
zerbitzu eta salmentak azkar 
eta erraz kobratzeko.

· SEPA kobrantzak

Europako herrialde nagu-
sietan zure ordainagirien 
kobrantza aurreratzea ahalbi-
detzen du.

· Fitxategiak gestionatzeko 
sistema 

Denbora aurrezteko eta 
ordainketa-aginduak online 
bidaltzeko aukera ematen du.

· Zerbitzu globalak: hornitzai-
leei ordaintzea eta confir-
minga

Zure ordainketak arindu eta 
finantzatzeko.

· Ordainketak geroratzeko 
zerbitzua 

Zure hornitzaileek hitzartu-
tako egunean kobratu ahal 
izango dute, eta zure enpre-
sak ondoen datorkionean 
ordaindu; horrela, negozia-
zio-gaitasuna hobetzen da.

LEHIAKORTASUN HANDIAGOA



“Gure berrikuntza-proiektuak
behar dituen konfiantzari eta
berariazko finantzaketa-soluzioei 
esker, sendo hazteko aukera
izan dugu”.

TAMAINA
HANDIAGOA



Enpresa guztiek nahi dute hazi, aurrera egin… orain, badute aukera, berariaz sortutako tresnei 
esker:

ENPRESA BERRITZAILEENTZAKO FINANTZAKETA

Innovfin finantzaketa baldintzarik onenetan (prezioan, epean eta bermeetan), berrikuntza-proiektuak 
finantzatzeko.

ABANTAILA BEREZIAK LEASINGEAN ETA RENTINGEAN

EKINTZAILETZARAKO ABALIK GABEKO FINANTZAKETA 

Baldintzarik onenetako finantzaketa, EaSI maileguen Europako lerrorik handienarekin, negozioak sortzen 
eta finkatzen laguntzeko.

SOLUZIO PERTSONALIZATUAK ETA GESTORE ESPEZIALISTAK

Enpresa guztiak ezberdinak direlako, gure bulegoetan behar dituzun soluzioak dituzu eskura, negozioe-
tako eta enpresetako espezialisten eskutik.

· Leasing-zerbitzua

Eskuratu zure enpresarako behar duzun onda-
suna, finantzaketa-baldintzarik onenetan eta 
zerga-abantaila handienekin.

· Renting

Zure enpresaren ondasunen gestioa eta man-
tentzea erraztu eta malgutzeko.

TAMAINA HANDIAGOA



“Herrialde gehiagotara iritsiz  gero, 
negozio-aukera gehiago izango ditu-

gu. LABORAL Kutxaren nazioarteko 
merkataritza-zerbitzuen laguntzaz 

iritsiz gero, arrakasta izateko
berme handiagoa dugu”.

IRISMEN
HANDIAGOA



Noraino iritsi nahi duzu? Lekua edozein delarik ere, bideragarriagoa da zerbitzu egokiekin:

KOBRANTZA ETA ORDAINKETEN GESTIOA HERRIALDE GUZTIETAN

NAZIOARTEKO MERKATUEI BURUZKO AHOLKULARITZA

Nahi duzun lekura iritsi ahal izango zara, nazioarteko negozioko espezialistekin eta nazioarteko 
bankuekiko hitzarmenekin.

· Kobratzeko eta ordaintzeko 
bitarteko guztiak, baldintzarik 
onenetan, inportatzeko eta 
esportatzeko jarduera errazte-
ko: nazioarteko transferentziak, 
esportazioko eta inportazioko 
sortak…

· Esportaziorako eta inporta-
ziorako kredituak zure era-
giketak seguruagoak izateko 
eta zure negoziatzeko gaita-
suna sendotzeko.

· Nazioarteko erosketen eta 
salmenten finantzaketa zure 
negozioa sekula gera ez dadin.

NAZIOARTEKO BERMEAK ETA ABALAK

Mundu osorako Bermeen eta Abalen Zerbitzua, zure atzerriko jarduera (lizitazioak, ordainketak, ber-
meak…) ezustekorik gabe gauza dezazun.

MERKATARITZA ETA DIBISA ARRISKUEN GESTIOA

Saihestu nazioarteko salerosketetan prezioa finkatu osteko ezustekoak, data jakin bateko 
kanbio-tasaren estalduraren bidez.

IRISMEN HANDIAGOA



GEHIAGO lortu nahi duzu?

LABORAL Kutxan, prest gaude zuri uneoro laguntzeko. Ikusi ahal 
izan duzunez, beharrezko tresnak jartzen ditugu zure esku. Eta, 
gainera, gestore adituak ere baditugu, zuri soluzio pertsonaliza-
tuak eskaintzeko.

Zure enpresak lehiakortasun, tamaina eta irismen handiagoak 
izatea nahi baduzu, oso erraza da: zoaz zure bulegorik gertukoe-
nera eta gure gestore espezialistek GEHIAGO lortzen lagunduko 
dizute.

Batzeko gaude eta.




