BISNODE REGISTER SOLVENTNÝCH FIRIEM

VSTÚPTE DO SPOLOČNOSTI
STABILNÝCH A SPOĽAHLIVÝCH

Neváhajte a získajte certifikát ešte dnes!

(( Potvrďte svoju solventnosť.
(( Preukážte svoju platobnú morálku.
(( Uistite svojich obchodných partnerov, že jednajú s preverenou a dôveryhodnou spoločnosťou.
(( Pripojte sa do skupiny spoľahlivých a finančne stabilných firiem.

REGISTER
SOLVENTNÝCH
FIRIEM

Logo certifikácie Register solventných firiem

www.CertifikatyFiriem.sk

Náhľad tlačeného certifikátu

BISNODE REGISTER SOLVENTNÝCH FIRIEM
Členstvo v Registri solventných firiem je znamením bezpečného a korektného
vzťahu s aktuálnymi aj potenciálnymi obchodnými partnermi. Register zahŕňa
spoločnosti, ktoré preukazujú svoju finančnú stabilitu, dobrú platobnú morálku,
solventnosť a spoľahlivosť.
Marketingové materiály a ďalšia
poskytovaná podpora:

Prečo je členstvo v Registri
solventných firiem vhodné pre Vás?
ÌÌ

Zvýšite svoje šance uspieť vo výberových kona-

ÌÌ

prezentáciu v priestoroch spoločnosti.

niach.
ÌÌ

Umožňuje získať lepšie podmienky na získanie

ÌÌ

správe alebo obchodnej dokumentácii.

Využívanie certifikátov a marketingových materiálov pri komunikácii s partnermi, zákazníkmi aj

ÌÌ

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

vlastnými zamestnancami vám prináša vyššiu
dôveryhodnosť.
ÌÌ

Elektronická verzia certifikátu – PDF verzia
certifikátu vhodná pre prezentáciu vo výročnej

a využívanie úverových služieb.
ÌÌ

Tlačený certifikát – zarámovaný certifikát pre

ÌÌ

Elektronické certifikačné etikety – Obsahujú

Denne generované aktívne logo potvrdzuje aktu-

rok certifikácie a sú vhodné na umiestnenie

álne plnenie podmienok certifikácie a tak vašu

do elektornickej dokumentácie (prezentácie,

transparentnosť a spoľahlivosť.

pätičky faktúr, mailový podpis a pod.).
ÌÌ

Ochranné etikety – Sledovanie úhrady vydaných
faktúr v Monitoringu platobnej morálky firiem.

Podmienky na získanie
certifikátu:

ÌÌ

toch na umiestnenie do tlačených a elektronických materiálov.

ÌÌ

Podnikateľský subjekt s prideleným IČOm.

ÌÌ

Spoločnosť nie je v konkurze alebo likvidácii.

ÌÌ

Nezadĺžená spoločnosť (bez akýchkoľvek regis-

ÌÌ

Spoločnosť nie je v insolvenčnom konaní.

ÌÌ

Spoločnosť nemá záväzky viac ako 30 dní

vanej spoločnosti a aktuálneho dátumu.
ÌÌ

Report spoločnosti – Základný prehľad dostupných informácií o hodnotenej spoločnosti.

ÌÌ

po splatnosti.
ÌÌ

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

trovaných dlhov).
ÌÌ

Statické logo – V niekoľkých grafických formá-

Zobrazenie v produktoch Bisnode – Vaše
ocenenia sú prezentované užívateľom aplikácie
Bisnode Gnosus.

Skóringové hodnotenie spoločnosti je AAA–BB.
ÌÌ

Prezentácia na webovom portále – Ročná
firemná prezentácia na portále edb.sk.
Skúšobný prístup do aplikácií Bisnode.
verzia 1711

ÌÌ

BISNODE
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