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Dun & Bradstreet globālais tīkls
Saistiet savu uzņēmumu ar vairāk nekā 175 gadus uzticamu vārdu:
Dun & Bradstreet ir pasaulē lielākais komercuzņēmumu datu avots ar vairāk nekā 400 miljoniem
uzņēmumu 220 pasaules valstīs . D&B D-U-N-S Registered risinājumā klientu uzņēmumi tiks
uzskaitīti D&B Globālajā datu bāzē www.dunsregistered.com . D&B D-U-N-S RegisteredTM
risinājums šobrīd ir pieejams vairāk nekā 100 valstīs/reģionos, un kopš š.g. arī Skandināvijā & Latvijā
2019/2020 DRS tirgus
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D-U-N-S® Registered™ priekšrocības
Mēs balstījāmies uz saviem spēkiem, lai atbalstītu uzticēšanos globālās tirdzniecības darbībām:
• Šis pakalpojums ir sava veida "vizītkarte" jebkuram uzņēmumam, kas cenšas uzlabot uzticamību ar potenciālajiem
partneriem un sākt darbu starptautiskajā tirgū.
• "Uzticības zīmogs" nodrošina jūsu partneriem, ka informācija par jums ir pareiza. Tas ir apstiprinājums, ka uzņēmuma
reputācija ir caurskatāma un skaidra. Tāpēc šis pakalpojums ir vērsts uz jūsu partneru reputācijas un kredītrisku
samazināšanu.Tas ir svarīgi tirdzniecības attiecību gadījumā, jo īpaši, ja sadarbības nosacījumi tiek pieņemti un
pārskatīti, pamatojoties uz šādiem datiem.
• Elektroniskais sertifikāts, kuru var saņemt (noklikšķinot uz klienta mājaslapā ievietotās saites) informāciju par
uzņēmumu pasaulē pazīstamā Dun & Bradstreet biznesa datu formātā. Šis " Uzticības zīmogs " ir pakļauts brīvprātīgai
uzņēmuma pamatinformācijas izpaušanai uz līguma pamata ar Dun & Bradstreet.

•
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D-U-N-S Registered™ pielietojums
•

D&B D-U-N-S registered™ Zīmogs, ļauj
saviem klientiem (ar vai bez mājaslapas)
piešķirt "bezsaistes" zīmoga attēlu ar
vienkāršu hipersaiti, ko klientu
darbinieki var pievienot saviem epasta parakstiem vai dokumentiem
un prezentācijām.

•

Mājas lapas Zīmogs – Elektronisks
(tiešsaistē) "Uzticamības zīmogs" tiek
izvietots uzņēmuma tīmekļa vietnē.
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DUNS Registered Solution (DRS) globālā datu bāze
Visi klienti, kuru tīmekļa vietnē ir zīmogs, automātiski kļūst par Globālās Datu Bāzes dalībnieku.
www.dunsregistered.com
Language selection
available.
Defaults to EN.

Automātiski tiek
uzskaitīti jaunie
dalībnieki
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D-U-N-S Registered™ uzņēmuma profils
Ar D&B D-U-N-S® reģistrētiem produktiem un
pakalpojumiem potenciālie klienti un biznesa partneri
viegli identificē D&B zīmolu ar uzticību, dodot viņiem
pārliecību veikt darījumus ar Jums
A D&B D-U-N-S® Registered risinājums ir vienkāršs
veids, kā:
▪
Potenciālo klientu un vietnes apmeklētāju
pārvietošana no pārlūkošanas uz darījumiem ar Jums
▪
Paceliet savu biznesu virs tiešsaistes "jucekļa"
▪
Palielināt klientu uzticību un likvidēt šķēršļus
uzņēmējdarbībai
▪
Uzlabo Jūsu uzņēmuma uzticamību tirgū
▪
Ļauj potenciālajiem klientiem, piegādātājiem un
aizdevējiem viegli identificēt un uzzināt par Jūsu
uzņēmumu
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Sazināsimies

Paldies!
Juris Rožkalns
komercdirektors
«Datu serviss» SIA
RozkalnsJ@dnb.com
29232785
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