
ZVÝŠENIE PRESTÍŽE
V CELEJ EURÓPE 
Ocenenie A je silný nezávislý rating firiem a spoločností, 
ktorého história siaha až do roku 1908. Hodnotenie  
a ocenenie spoločností je vďaka medzinárodnému presahu 
vhodnou voľbou pre firmy, ktoré majú obchodných  
partnerov nielen na Slovensku, ale i v celej Európe.

ČO CERTIFIKÁCIA  
ZNAMENÁ
Ocenenie môžu získať iba tie spoločnosti, 
ktoré spĺňajú prísne ekonomické kritériá a 
podmienky certifikácie. 

“Medzinárodné  
a transparentné  
hodnotenie”
 
Podmieňujúcim kritériom je zaručená 
exkluzivita spoločností, ktoré môžu 
certifikát získať a zároveň ním potvrdiť 
svoju pozíciu na trhu. Certifikát s 
hodnotením A dosiahne iba  
subjektov pôsobiacich v Slovenskej 
republike.

AKÉ PODMIENKY JE 
POTREBNÉ SPLNIŤ 
• Spoločnosť nie je v úpadku (konkurz, 

likvidácia).
• Zverejnená účtovná uzávierka za 

hodnotené obdobie.
• Aktuálny stav počtu zamestnancov, 

podľa intervalového zatriedenia v 
Štatistickom úrade SR.

• Aktuálna adresa podnikania.
• Aktíva väčšie ako nula.
• Tržby väčšie ako nula.

ČO CERTIFIKÁCIOU  
ZÍSKAM
Aktívne logo
Po overení splnených podmienok 
certifikácie Vám bude zaslaný HTML 
kód, ktorý umiestnite na svoje webové 
stránky (podobne ako banner). Nič 
nemusíte ukladať, alebo náročne 
inštalovať. Uvedený kód si každý deň 
automaticky stiahne z databázy Bisnode 
aktualizované logo s dátumom, IČO 
a názov Vašej spoločnosti. Všetci tak 
vedia, že údaje sú denne preverované a 
Vaša spoločnosť aktuálne spĺňa všetky 
požiadavky certifikácie.

Tlačený certifikát
Získate zarámovaný vytlačený certifikát, 
vhodný na umiestnenie v priestoroch 
spoločnosti. Certifikát Vám dodáme v 
elektronickej podobe (PDF) a môžete 
ho použiť na prezentáciu vo firemných 
marketingových materiáloch, vrátane 
výročnej správy, Public Relation atď.
Na účely svojej externej komunikácie 
môžete certifikát získať v troch 
jazykových mutáciách (slovenčina, 
angličtina, nemčina), aby ste mohli 
svojich obchodných partnerov oslovovať 
v ich materinskom jazyku. Marketingové 
práva sú samozrejmosťou.

Viac informácií nájdete na www.bisnode.sk

Medzinárodné ocenenie A

 
Používanie certifikátu a aktívne-
ho loga na Vašich stránkach a v 
externej komunikácii Vám priná-
ša vyššiu dôveryhodnosť nielen v 
očiach obchodných partnerov, ale 
i zákazníkov a vlastných zamest-
nancov. Aktívne logo je každý deň 
generované a na základe výpočtu 
je aktuálne potvrdená Vaša spo-
ľahlivosť a dôveryhodnosť.

ANALYZOVAŤ     ZACIELIŤ    OSLOVIŤ     PREVERIŤ    UDRŽAŤ ZÍSKANÉ

KONTAKT

Bisnode Slovensko, s.r.o. 
A  M. R. Štefánika 379/19 

911 60 Trenčín
T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77 
E info@bisnode.sk

Slovenská 
 obchodná
  a priemyselná
  komora

Partner:

Mediálny partner:

•  Spoločnosť nesmie byť 
 v insolvenčnom konaní alebo 
 v likvidácii.
•  Nesmie mať žiadne registrované dlhy 
 v dostupných databázach dlžníkov.
•  Certifikovaný subjekt musí mať 

skóringové hodnotenie Bisnode.

5,4 %

PODMIENKY PRE
ZÍSKANIE CERTIFIKÁTU

Partner certifikácie:
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Viac informácií nájdete na www.bisnode.sk
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Náhľad certifikátu

Náhľad aktívneho webového loga

IČO:XXXXXXXX D. M. RRRR

 
Vaša spoločnosť, s.r.o.

IČO:

  
Vaša spoločnosť, s.r.o.

XXXXXXXX D. M. RRRR

C E R T I F I K Á T

patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike. 
Spoločnosť splnila najprísnejšie kritériá spoľahlivosti a stability na trhu, a preto patrí do 

exkluzívnej skupiny 3,7 % slovenských firiem, ktoré môžu používať certifikáciu A ako symbol 
vysokého ratingového hodnotenia.

Milan Seliak
Country Manager Bisnode
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NÁZOV SPOLOČNOSTI, s.r.o.
IČO 12345678
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2014

patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti 
v Slovenskej republike. 

Spoločnosť splnila najprísnejšie kritériá spoľahlivosti a stability na trhu, 
a preto patrí do exkluzívnej skupiny 5,4 % slovenských fi riem, 

ktoré môžu používať certifi káciu A 
ako symbol vysokého ratingového hodnotenia.
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Július Sauer
Country Manager Bisnode

Marcela Šimková
šéfredaktorka Hospodárskych novín

NÁZOV SPOLOČNOSTI, s.r.o.
IČO: 12345678




