BISNODE AAA

ZVÝŠTE SVOJU PRESTÍŽ
NAPRIEČ EURÓPOU

Neváhajte a získajte certifikát ešte dnes!

(( Potvrďte svoju dlhodobú úspešnosť.
(( Preukážte svoju dôveryhodnosť a transparentnosť.
(( Uistite svojich obchodných partnerov, že jednajú s preverenou spoločnosťou najvyšších kvalít.
(( Pripojte sa do skupiny exkluzívnych európskych spoločností.

Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti

Logo ocenenia Bisnode AAA

www.CertifikatyFiriem.sk

Náhľad tlačeného certifikátu

BISNODE AAA
Ocenenie AAA je udeľované na základe silného a nezávislého ratingu firiem,
ktorého história siaha až do roku 1908. Hodnotenie a ocenenie spoločností
je vďaka medzinárodnému presahu vhodnou voľbou pre firmy, ktoré majú
obchodných partnerov nielen v SR ale v celej Európe.
Marketingové materiály a ďalšia
poskytovaná podpora:

Prečo je Bisnode AAA vhodné
pre vás?
ÌÌ

Ocenenie môžu získať len spoločnosti, ktoré

ÌÌ

prezentáciu v priestoroch spoločnosti.

spĺňajú nižšie uvedené podmienky certifikácie
a ďalšie ekonomické kritériá.
ÌÌ

ÌÌ

Elektronická verzia certifikátu – PDF verzia

Využívanie certifikátov a marketingových materiá-

certifikátu vhodná pre prezentáciu vo výročnej

lov pri komunikácii s partnertmi, zákazníkmi a za-

správe alebo obchodnej dokumentácii.

mestnancami vám prináša vyššiu dôveryhodnosť.
ÌÌ

Tlačený certifikát – zarámovaný certifikát pre

ÌÌ

Denne generované aktívne logo potvrdzuje aktu-

Certifikačné samolepky – Na prezentáciu ocenenia, napr. pri vstupe do priestorov spoločnosti.

álne plnenie podmienok certifikácie a tak vašu

ÌÌ

transparentnosť a spoľahlivosť.

Elektronické certifikačné etikety – Obsahujú
rok certifikácie a sú vhodné na umiestnenie
do elektornickej dokumentácie (prezentácie,
pätičky faktúr, mailový podpis a pod.).

Podmienky na získanie certifikátu:

ÌÌ

faktúr v Monitoringu platobnej morálky firiem.

ÌÌ

Právnická osoba.

ÌÌ

Nezadĺžená spoločnosť, ktorá nie je v konkurze

ÌÌ

kých materiálov.

Spoločnosť nemá záväzky viac ako 30 dní
ÌÌ

po splatnosti.
ÌÌ

ÌÌ

Skóringové hodnotenie spoločnosti je AAA–A.

ÌÌ

Vlastný kapitál spoločnosti nie je menší ako

vanej spoločnosti a aktuálneho dátumu.
ÌÌ

Report spoločnosti – Základný prehľad dostupných informácií o hodnotenej spoločnosti.

ÌÌ

základné imanie.

Zobrazenie v produktoch Bisnode – Vaše
ocenenia sú prezentované užívateľom aplikácie

Ziskovosť vlastného kapitálu aspoň 20–25 %,

Bisnode Gnosus.

alebo zisková marža aspoň 3–5 %.
ÌÌ

Aktívne logo – HTML kódy na umiestnenie
na webové stránky s uvedením názvu certifiko-

Zverejnená účtovná závierka za posledných 22 mesiacov, s kladným hospodárskym výsledkom.

ÌÌ

Statické logo – V niekoľkých grafických formátoch na umiestnenie do tlačených a elektronic-

alebo likvidácii.
ÌÌ

Ochranné etikety – Sledovanie úhrady vydaných

ÌÌ

Spoločnosť je aktívna aspoň 10 rokov, príp.

Prezentácia na webovom portále – Ročná
firemná prezentácia na portále edb.sk.

ÌÌ

Skúšobný prístup do aplikácií Bisnode.
verzia 1711

4 roky, ak má základné imanie väčšie ako 1 mil. €.
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