Mezinárodní ocenění AA a A

zvýšení prestiže
napříč Evropou.
Ocenění AA a A je silný nezávislý rating firem a společností, jehož
historie sahá až do roku 1908. Hodnocení a ocenění společnosti
je díky mezinárodnímu přesahu vhodnou volbou pro firmy, které
mají obchodní partnery nejen v ČR, ale v celé Evropě.

O čem certifikace
vypovídá

Co certifikací
získám

Ocenění mohou získat pouze ty
společnosti, které splňují přísná ekonomická kritéria a podmínky certifikace.

Aktivní logo

„Mezinárodní
a transparentní“
Podmiňujícími kritérii je zaručena exkluzivita těch společností, které mohou
certifikát získat a potvrdit jím svou pozici
na trhu. Na certifikát s hodnocením A až
AA dosáhne pouze 0,51 % subjektů
působících v České republice, prestižní
hodnocení AA může získat jen 0,22 %
nejkvalitnějších společností.

PODMÍNKY PRO
ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU
•• Právnická osoba platící DPH
•• Zveřejněná účetní závěrka mladší
než 22 měsíců
•• Nezadlužená společnost, která není
v konkurzu nebo likvidaci
•• Skóringové hodnocení společnosti je
AAA–A v závislosti na verzi certifikátu
•• Vlastní kapitál alespoň 0,5 mil. Kč,
který je zároveň minimálně roven
základnímu kapitálu
•• Ziskovost vlastního kapitálu alespoň
20 % dle varianty certifikátu nebo
zisková marže alespoň 3 %

Po ověření splnění podmínek certifikace vám bude zaslán HTML kód.
Ten umístíte na své webové stránky
podobně, jako když umisťujete banner.
Nic tedy nemusíte ukládat nebo složitě
instalovat. Tento kód si každý den automaticky stáhne z databáze Bisnode
aktualizované logo s datem, IČ
a názvem vaší společnosti. Všichni tak
vědí, že údaje jsou denně prověřovány
a vaše společnost aktuálně splňuje
všechny požadavky certifikace.

High creditworthiness

Využívání certifikátů a aktivního
loga na webových stránkách
a v externí komunikaci vám
přináší vyšší důvěryhodnost nejen
v očích obchodních partnerů, ale
i zákazníků a vlastních zaměstnanců. Aktivní logo je denně
generováno, a každý den je tak
na základě výpočtu potvrzena vaše
spolehlivost a důvěryhodnost.

KONTAKT

Tištěný certifikát

Získáte zarámovaný vytištěný
certifikát, vhodný zejména k umístění
v prostorách společnosti. Certifikát
vám dodáme i v elektronické podobě
(PDF) pro prezentaci ve firemních
marketingových materiálech včetně
výroční zprávy, Public Relations atd.
Pro účely své externí komunikace
můžete certifikát získat až v pěti jazykových mutacích (angličtina, čeština,
slovenština, němčina a ruština) tak,
abyste mohli své obchodní partnery
oslovovat v jejich mateřském jazyce.
Marketingová práva k užívání
obou typů certifikace ve vaší externí
komunikaci, marketingových kampaních a obchodních nabídkách jsou
samozřejmostí.
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Více informací o produktu naleznete na www.certifikacefirem.cz
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