D&B TOP RATING

PREZENTUJTE SVOJU FIRMU
EXKLUZÍVNYM MEDZINÁRODNÝM
OCENENÍM
Neváhajte a získajte certifikát ešte dnes!

(( Potvrďte svoju dlhodobú stabilitu.
(( Preukážte svoju solventnosť.
(( Uistite svojich obchodných partnerov, že jednajú s preverenou spločnosťou s minimálnou úrovňou rizika.
(( Pridajte sa k medzinárodnej skupine dôveryhodných a finančne stabilných firiem.

Logo certifikácie D&B Top Rating

www.CertifikatyFiriem.sk

Náhľad tlačeného certifikátu

D&B TOP RATING
Ocenenie Top Rating je vydávané na základe hodnotenia spoločností podľa
metodiky Dun & Bradstreet. D&B Rating slúži ako ochrana pred potenciálnymi
problémami s peňažnými tokmi. Certifikát je medzinárodne uznávaný a potvrdzuje
obchodným partnerom minimálnu úroveň rizika pri spolupráci s vašou firmou.
Marketingové materiály a ďalšia
poskytovaná podpora:

Prečo je D&B Top Rating vhodný
pre vás?
ÌÌ

Toto prestížne a medzinárodne uznávané ocene-

ÌÌ

prezentáciu v priestoroch spoločnosti.

nie môžu získať len spoločnosti, ktoré dlhodobo
spĺňajú prísne podmienky D&B Ratingu.
ÌÌ

ÌÌ

certifikátu vhodná pre prezentáciu vo výročnej

dzinárodných zákazkách alebo kontraktoch, pri

správe alebo obchodnej dokumentácii.
ÌÌ

Využívanie certifikátov a marketingových mate-

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

riálov pri komunikácii s partnermi, zákazníkmi

ÌÌ

a vlastnými zamestnancami vám prináša vyššiu

Elektronické certifikačné etikety – Obsahujú
rok certifikácie a sú vhodné na umiestnenie

dôveryhodnosť.
ÌÌ

Elektronická verzia certifikátu – PDF verzia

Otvára vám široké možnosti spolupráce na mektorých je dôveryhodnosť kľúčovým faktorom.

ÌÌ

Tlačený certifikát – zarámovaný certifikát pre

do elektornickej dokumentácie (prezentácie,

Denne generované aktívne logo potvrdzuje aktu-

pätičky faktúr, mailový podpis a pod.).

álne plnenie podmienok certifikácie a tak vašu

ÌÌ

transparentnosť a spoľahlivosť.

Statické logo – V niekoľkých grafických formátoch na umiestnenie do tlačených a elektronických materiálov.

ÌÌ

Podmienky získania certifikátu:
ÌÌ

Fyzická alebo právnická osoba.

ÌÌ

Spoločnosť nemá záväzky viac ako 30 dní

na webové stránky s uvedením názvu certifikovanej spoločnosti a aktuálneho dátumu.
ÌÌ

Report spoločnosti – Základný prehľad dostupných informácií o hodnotenej spoločnosti.

po splatnosti.
ÌÌ

Aktívne logo – HTML kódy na umiestnenie

ÌÌ

Spoločnosť po dobu 12 mesiacov nepretržite

Zobrazenie v produktoch Bisnode – Vaše

dosahuje v hodnotení rizikového faktoru D&B

ocenenia sú prezentované užívateľom aplikácie

Ratingu najvyššiu možnú hodnotu 1 (rizikový

Bisnode Gnosus.

faktor predpovedá spoločnostiam na celom

ÌÌ

svete pravdepodobnosť bankrotu s výhľadom

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

na 12 mesiacov).

Skúšobný prístup do aplikácií Bisnode.

verzia 1711

ÌÌ

BISNODE
Bisnode Slovensko, s. r. o., Račianska 153, 831 54 Bratislava

 www.bisnode.sk

poštová adresa: Ľ. Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín



@bisnode_cz

