Spoštovani!
Čestitamo vam za uspešno poslovanje. Počaščeni smo, da ste se pridružili skupnosti Dun & Bradstreet bonitetno
odličnih. Bodite ponosni, da prispevate k poslovni odličnosti v slovenskem okolju.
V družbi Dun & Bradstreet, poslovne informacije in analitika, potrjujemo originalnost izdanega certifikata bonitete
odličnosti v mednarodnem okolju:

1. ORIGINALEN VIDEZ CERTIFIKATA
Boniteta odličnosti je registrirana znamka podjetja Dun & Bradstreet d.o.o., poslovne informacije in analitika, ki je
del mednarodne skupine Dun & Bradstreet, prisotne v 18 državah Evrope, z 2.100 zaposlenimi. Grafična podoba
znamke Boniteta odličnosti je skladna s smernicami skupine Dun & Bradstreet.

2. VEČLETNA MEDNARODNA TRADICIJA
Dun & Bradstreet ima 20-letno tradicijo v podeljevanju certifikatov v 18 evropskih državah.
Smo največji strateški partner družbe Dun & Bradstreet, ki s poslovnimi informacijami pokriva več kot 220 držav.
Slovenski trg je v projektu mednarodnega certificiranja podjetij od leta 2011.

3. MEDNARODNA METODOLOGIJA
Pri izdelavi bonitetne ocene odličnosti se opiramo na lastno poslovno bazo s podatki od leta 1994 do danes.
Model vključuje preko 300 spremenljivk in napoveduje verjetnost prenehanja delovanja podjetja, insolventnosti
(stečaj, prisilna poravnava, likvidacija, preventivno prestrukturiranje), uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov ali
blokade TRR daljše kot 90 dni v naslednjih 12 mesecih.

4. NAŠE REFERENCE
Dun & Bradstreet certifikat podpirajo partnerji UniCredit Banka Slovenija, SID Prva kreditna zavarovalnica, CEED
Slovenija. Zaupajo nam vse slovenske banke in zavarovalnice, 90 % javne uprave in 60 % velikih podjetij. Vse
certificirance si lahko ogledate na www.dnb.com/sl-si/produkti/bisnode-aaa/.

5. ODLIČNA PODJETJA SO ODLIČNA Z RAZLOGOM
Upravljajo glavnino vseh sredstev, ustvarjajo glavnino prihodkov, zaposlujejo glavnino ljudi in preostali del
gospodarstva prekašajo tako v učinkovitosti kot dobičkonosnosti poslovanja. Pri tem je poslovanje z njimi bistveno
manj tvegano.
Želimo vam še veliko odličnih uspehov na vaši poslovni poti.
S prijaznimi pozdravi,

Dun & Bradstreet, d.o.o., Stegne 13G, 1000 Ljubljana, T: 080 39 03, E: info.si@bisnode.com,
W: http://www.dnb.com/sl-si

