
RÝCHLE A JEDNODUCHÉ INFORMÁCIE 
PRE VAŠE SPRÁVNE ROZHODNUTIA 
BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. je súčasťou nadnárodnej 
skupiny BISNODE, ktorá patrí medzi vedúcich poskytovateľov 
digitálnych obchodných informácií a informácií na podporu 
rozhodovania. Hlavným poslaním spoločnosti Bisnode je 
rýchlo reagovať na potreby používateľov a poskytovať 
im jednoduché, rýchle a užitočné informácie z pohľadu 
kredibility domácich a zahraničných podnikateľských 
subjektov. Zároveň sme pripravení pomôcť svojim 
zákazníkom analyzovať ich obchodný potenciál v rámci 
európskeho obchodného priestoru a poskytnúť im cielené 
informácie.

Viac informácií nájdete na www.bisnode.sk

Bisnode

KONTAKT
 
BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. 

M.R. Štefánika 379/19
911 60 Trenčín
Tel: +421 (0) 32 746 26 40
Fax +421 (0) 32 743 17 77
E-mail: info@bisnode.sk
Web: www.bisnode.sk

Nájdete nás:

M.R. Štefánika 379/19
911 60 Trenčín

Poštová adresa: 

M.R. Štefánika 379/19
911 60 Trenčín

Pod krídlami európskeho lídra
Spoločnosť bola založená v roku 1989 a v súčasnej dobe zamestnáva viac 
ako 2 500 ľudí v 17 krajinách Európy. Geograficky je rozdelená do štyroch 
regiónov, pričom tvorí základ v poskytovaní širokej ponuky kreditných, 
finančných, obchodných a marketingových informačných riešení. 
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„Vieme, že spoľahlivé kreditné informácie sú zásadnou zložkou pre finančné 
optimalizovanie Vášho podnikania a bez ohľadu na to, ktoré zo služieb si 
vyberiete, vždy máte zaručenú najvyššiu presnosť a kvalitu. Naše informácie sú 
pre Vás prínosom!“

Viac informácií nájdete na www.bisnode.sk

Sme Vaším jedinečným prístupom k informáciám
Prostredníctvom našich produktov budete dostatočne informovaní, 
znížite objem nevymožiteľných pohľadávok, minimalizujete počet dlžníkov 
či neplatičov a vyberete si vhodných obchodných partnerov. Umožníme 
Vám dôkladné preverenie obchodného partnera ešte pred uzavretím 
obchodu. Vďaka vhodnému výberu a správnemu nastaveniu platobných 
podmienok výrazne znížite náklady na vymáhanie, prípadne poistenie 
pohľadávok.

Spoločnosť Bisnode Slovensko, s.r.o. sa začiatkom roku 2013 transformovala. Niekoľko rokov vystupovala 
pod značkou Európska databanka (EDB). Momentálne však zastrešuje značky ako Európska databanka 
(EDB), Soliditet a Dodávateľ.

Naše zásady
1. Počúvame našich zákazníkov.
2. Pracujeme profesionálne.
3. Používame kvalitné    
informácie.
4. Dôkladne analyzujeme.
5. Poskytujeme prehľad a 
odpovede.
6. Zjednodušujeme zákazníkom 
život.
7. Dodržiavame sľuby.
8. Sme otvorení Vašim želaniam.
9. Dokážeme pomôcť.
10. Pomáhame prijímať správne 
rozhodnutia.

Naším poslaním je 
pomáhať zákazníkom
Zaoberáme sa zberom všet-
kých dostupných informácií o 
slovenských a zahraničných 
spoločnostiach spôsobom 
“Business to Business. Zo-
zbierané dáta následne ana-
lyzujeme a spracovávame do 
jednotnej štruktúry. Výstupy 
poskytujeme či už vo forme in-
ternetovej databázy, DVD alebo 
vo forme špeciálnych výberov 
podľa Vašich individuálnych 
požiadaviek. Naše informačné 
služby a produkty pomáhajú 
zákazníkom zvýšiť PREDAJ, 
znižovať obchodné RIZIKO a 

“S pravdepodobnosťou 90 % 
dokážeme predpovedať ban-
krot až jeden rok dopredu 
a identifikovať spoločnosti 
spojené s obchodnými rizi-
kami.”

poskytovať tie správne obchodné rozhodnutia. Expandujte a nájdite si nových zákazníkov nielen na Sloven-
sku, ale aj v zahraničí. Veľmi radi Vám s tým pomôžeme.

Aby sme Vám navrhli to správne riešenie, radi s Vami prekonzultujeme Vaše konkrétne 
potreby a predstavy. Naším cieľom je Vaša spokojnosť!
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