Lowell ger ditt företag
en bättre ekonomi

Stämmer något av det
här in på dina behov?
• Betalar några av dina kunder för sent ibland?
• Har du många utestående fordringar?
• Vill du förkorta dina kredittider?
• Vill du ha ett enkelt webbverktyg för hantering av dina fordringar?

Kompletta lösningar i alla steg
av betalprocessen
Med Lowell som samarbetspartner ökar dina möjligheter att få
betalat av de kunder som normalt är sena med sina betalningar
och som kanske riskerar att utebli med betalning.
I drygt 100 år har vi utvecklat inkassolösningar för företag i
Norden. Våra tjänster omfattar hela betalprocessen, från
fakturahantering, betalningspåminnelser och inkasso till
rättsliga åtgärder och efterbevakning av avskrivna fordringar.
Du kan välja att få hjälp med hela kedjan eller endast ditt
specifika behov i något steg av processen.

Dina kunder i centrum
Vår roll är att hjälpa dig och ditt företag att bibehålla en god
relation till dina kunder samtidigt som vi förbättrar ditt
kassaflöde. Du får betalt snabbare och kan istället fokusera
på din kärnverksamhet.

Professionell och effektiv service
Lowells inkassoarbete bygger på en fungerande informa
tionshantering och god kommunikation med gäldenären.
Vår professionella kundtjänst och ärendehantering är viktiga
delar för att göra din ekonomi bättre.

Enkelt webbverktyg
Med Lowells webbverktyg får du och ditt företag tillgång till
utmärkta rapporter på detaljnivå, ända ned till enskilda
inkassoärenden. Med vårt webbverktyg har du också självklart
en direktkontakt med våra rådgivare om du behöver hjälp.
Välkommen till Lowell!
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• När du lägger upp ett ärende för första gången i Lowells webbverktyg väljer du själv om vi ska skicka en
påminnelse, eller om det direkt ska gå ut ett inkassokrav.
• Vid rättsliga åtgärder inleder vi en rättslig hantering där vi sköter all kontakt med Kronofogdemyndigheten
och e ventuell delgivning.
• Vid efterbevakning fortsätter vi aktivt att arbeta med din fordran. Vi bevakar din kunds ekonomiska
situation så att du kan få betalt för din fordran om den ekonomiska situationen förändras.

Lowell är Europas näst största aktör inom kredithanterings
tjänster. Företaget grundades i Storbritannien 2004, men i
Norden sträcker sig vårt arv och erfarenhet över hundra år
tillbaka i tiden då vi var pionjärer för branschen.

Lowell Sverige, tidigare Lindorff, är tillsammans med våra
systerföretag i Danmark, Estland och Finland, samt tidigare
Intrum Justitia i Norge, en del av Lowellkoncernen sedan i
mars 2018. Lowell erbjuder såväl stora som små företag
helhetslösningar inom kredithantering. Vi har ett brett
tjänsteutbud som omfattar hela kreditcykeln, från betal
tjänster och fakturering till inkassotjänster, köp av förfallna
eller osäkra fordringar, samt omfattande analystjänster.
I Sverige har Lowell kontor i Stockholm och Göteborg med
totalt 250 anställda. Hela Lowellkoncernen har 4 400
anställda varav 850 i Norden.

Kontakta oss!

Johan Trybom
E-post: johan.trybom@lowell.com
Telefon: +46 (0)73-531 99 12

Johan Wilin
E-post: johan.wilin@lowell.com
Telefon: +46 (0)76-324 65 09

www.lowell.se
Kungsgatan 57A, 111 22 Stockholm

