BISNODE CZECH STABILITY AWARD

ZAŘAĎTE SE DO EXKLUZIVNÍ KATEGORIE
TOP SPOLEČNOSTÍ

Neváhejte a získejte certifikát ještě dnes!

(( Potvrďte svou dlouhodobou úspěšnost.
(( Prokažte svou stabilitu a exkluzivitu.
(( Zvyšte svou prestiž a image.
(( Připojte se ke skupině důvěryhodných a finančně stabilních firem.

AAA
CZECH Stability Award©

EXCELENTNÍ

Logo ocenění CZECH Stability Award

www.CertifikaceFirem.cz

Náhled tištěného certifikátu

BISNODE CZECH STABILITY AWARD
Hodnocení CZECH Stability Award vyhlašuje Bisnode ve spolupráci se Sdružením
CZECH TOP 100. Výsledky hodnocení jednotlivých společností jsou každoročně
vyhlašovány v rámci žebříčku CZECH TOP 100 v kategorii Nejstabilnější firma
roku a publikovány v ekonomických médiích.
Proč je Bisnode CZECH Stability
Award vhodné pro vás?
ÌÌ

Toto prestižní a exkluzivní ocenění mohou získat

Marketingové materiály a další
poskytovaná podpora:
ÌÌ

podmínky certifikace a další ekonomická kritéria.
ÌÌ

ÌÌ

Elektronická verze certifikátu – PDF verze cer-

Využívání certifikátů a marketingových materiálů

tifikátu vhodná pro prezentaci ve výroční zprávě

při komunikaci s partnery, zákazníky i vlastními

nebo obchodní dokumentaci.

zaměstnanci vám přináší vyšší důvěryhodnost.
ÌÌ

Tištěný certifikát – Zarámovaný certifikát pro
prezentaci v prostorách společnosti.

pouze společnosti, které splňují níže uvedené

ÌÌ

Denně generované aktivní logo potvrzuje aktuální
plnění podmínek certifikace, a tak vaši transparentnost a spolehlivost.

Certifikační samolepky – Pro prezentaci ocenění např. při vstupu do prostor společnosti.

ÌÌ

Elektronické certifikační etikety – Obsahují rok
certifikace a jsou vhodné pro umístění do elektronické dokumentace (prezentace, zápatí faktur,
mailový podpis apod.).

Podmínky pro získání certifikátu:
ÌÌ

Právnická osoba.

ÌÌ

Společnost nemá závazky déle než 30 dnů po lhůtě

ÌÌ

Statické logo – V několika grafických formátech pro umístění do tištěných i elektronických
materiálů.

splatnosti.

ÌÌ

Aktivní logo – HTML kódy pro umístění
na webové stránky s uvedením názvu certifiko-

ÌÌ

Zveřejněná účetní závěrka mladší než 22 měsíců.

ÌÌ

Skóringové hodnocení společnosti je AAA–A.

ÌÌ

Obrat společnosti je větší než 60 mil. Kč (dle poslední účetní závěrky).

vané společnosti a aktuálního data.
ÌÌ

Report společnosti – Základní přehled dostupných informací o hodnocené společnosti.

ÌÌ

Zobrazení v produktech Bisnode – Vaše
ocenění jsou prezentována uživatelům aplikace
Bisnode Gnosus.

ÌÌ

Prezentace na webovém portálu – Roční firem-

verze 1711

ní prezentace na portálu hbi.cz.

BISNODE
Bisnode Česká republika, a. s.

 www.bisnode.cz
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