BISNODE REGISTR SOLVENTNÍCH FIREM

PŘIDEJTE SE DO SPOLEČNOSTI
STABILNÍCH A SPOLEHLIVÝCH

Neváhejte a získejte certifikát ještě dnes!

(( Potvrďte svou solventnost.
(( Prokažte svou dobrou platební morálku.
(( Ujistěte své obchodní partnery, že jednají s prověřenou a důvěryhodnou společností.
(( Připojte se do skupiny spolehlivých a finančně stabilních firem.

REGISTR
SOLVENTNÍCH
FIREM

Logo Registru solventních firem

www.CertifikaceFirem.cz

Náhled tištěného certifikátu

BISNODE REGISTR SOLVENTNÍCH FIREM
Členství v Registru solventních firem je znamením bezpečného a korektního
vztahu se stávajícími i potenciálními obchodními partnery. Registr zahrnuje
společnosti, které prokazují svou finanční stabilitu, dobrou platební morálku,
solventnost a spolehlivost.
Proč je členství v Registru
solventních firem vhodné pro vás?
ÌÌ

Zvýšíte své šance uspět ve výběrových řízeních.

ÌÌ

Umožňuje lepší podmínky pro získání a využívání
úvěrových služeb.

ÌÌ

Marketingové materiály a další
poskytovaná podpora:
ÌÌ

prezentaci v prostorách společnosti.
ÌÌ

nebo obchodní dokumentaci.

při komunikaci s partnery, zákazníky i vlastními

ÌÌ

ÌÌ

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

Denně generované aktivní logo potvrzuje aktuální
plnění podmínek certifikace, a tak vaši transpa-

Elektronická verze certifikátu – PDF verze certifikátu vhodná pro prezentaci ve výroční zprávě

Využívání certifikátů a marketingových materiálů
zaměstnanci vám přináší vyšší důvěryhodnost.

Tištěný certifikát – Zarámovaný certifikát pro

ÌÌ

Elektronické certifikační etikety – Obsahují rok
certifikace a jsou vhodné pro umístění do elek-

rentnost a spolehlivost.

tronické dokumentace (prezentace, zápatí faktur,
mailový podpis apod.).

Podmínky pro získání certifikátu:
ÌÌ

Fyzická nebo právnická osoba.

ÌÌ

Společnost není v konkurzu nebo likvidaci.

ÌÌ

ÌÌ

faktur v Monitoringu platební kázně firem.
ÌÌ

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

Nezadlužená společnost (bez jakýchkoliv registrovaných dluhů).

Ochranné etikety – Sledování úhrady vydaných

materiálů.
ÌÌ

Aktivní logo – HTML kódy pro umístění

ÌÌ

Společnost není v insolvenčním řízení.

na webové stránky s uvedením názvu certifiko-

ÌÌ

Společnost nemá závazky déle než 30 dnů po lhůtě

vané společnosti a aktuálního data.

splatnosti.
ÌÌ

ÌÌ

Report společnosti – Základní přehled dostupných informací o hodnocené společnosti.

Skóringové hodnocení společnosti je AAA–BB.
ÌÌ

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

ÌÌ

Prezentace na webovém portálu – Roční firemní prezentace na portálu hbi.cz.
Zkušební přístup do aplikací Bisnode.
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ÌÌ
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