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BISNODE A DUN 
 & BRADSTREET COMPANY

Bisnode A Dun & Bradstreet Com-
pany poprzez swoją charaktery-
stykę i profil działalności w natu-

ralny sposób wpisuje się we wsparcie 
polskich przedsiębiorców. Szczegól-
nie w kontekście ich współpracy z kon-
trahentami. W codziennej działalności 
promuje zasadę przejrzystości, trans-
parentności i wiarygodności w biznesie. 
W swoim portfelu ma szereg narzędzi  
i usług, które każdego dnia pomagają 
polskim przedsiębiorcom weryfikować 
ich kontrahentów, minimalizować ryzyko 
podczas współpracy, jak również zdo-
bywać rynek przez dotarcie do nowych 
podmiotów z całego świata. 

Jak sprawdzić kontrahenta? 
Paral iż w y wołany pandemią  

COVID-19, słaba rentowność, słabną-
cy eksport i wzrost kosztów własnych 
to dla wielu firm poważny powód do 
zmartwień. W przypadku braku popra-

PRZEJRZYSTOŚĆ,  
TRANSPARENTNOŚĆ  

I WIARYGODNOŚĆ W BIZNESIE
wy na rynku kolejny rok może dla wie-
lu być ostatnim. 

Bankructwa jednych mogą pocią-
gnąć za sobą niewypłacalność dru-
gich. Na rynku istnieje wiele narzędzi 
pozwalających na bieżąco monitoro-
wać zmiany u kontrahentów, spraw-
dzać ich kondycję finansową i moral-
ność płatniczą. Wśród tych m.in. D&B 
Credit – platforma nowej generacji 
wspierająca zarządzanie ryzykiem 
finansowym i kredytowym, bazują-
ca na raporcie handlowym. Pozwala 
uzyskać w bardzo krótkim czasie peł-
ną informację na temat kontrahenta, 
począwszy od potwierdzenia jego 
danych rejestrowych, informacji o da-
nych finansowych, zdarzeń prawnych 
rozumianych jako wnioski o upadłość 
i likwidację, po dane zamieszczone 
w różnych portalach internetowych, 
w prasie lub z wywiadu z kierownic-
twem firmy. Dodatkowo informacja  

o firmie wzbogacona jest o dane za-
czerpnięte z największej na świecie 
bazy danych, liczącej w chwili obec-
nej blisko 400 mln firm. Pozwala to 
zbadać sytuację finansową spółki  
w środowisku międzynarodowym, 
nawet gdy pochodzi ona z odległych 
krańców świata. 

Nowe rynki zbytu  
podstawą sukcesu
D&B Hoovers – platforma online 

bazująca na największej na świecie 
bazie danych przedsiębiorstw zawie-
rających ponad 400 mln firm z całego 
świata. Pozwalająca na budowę wła-
snych i dopasowanych do indywidu-
alnych potrzeb baz marketingowych 
oraz sprzedażowych. Tutaj znajdują 
się potencjalni odbiorcy państwa pro-
duktów i usług. Światowi producenci 
oraz dystrybutorzy. Firmy, z którymi 
warto nawiązać nowe relacje. 

D&B Hoovers to jedyne w swoim ro-
dzaju precyzyjne narzędzie, które po-
zwala na znalezienie nowych klientów 
i dotarcie z ofertą bezpośrednio do in-
teresujących partnerów niezależnie od 
kraju ich pochodzenia. To oznacza, że 
narzędzie zwiększa efektywność dzia-
łu sprzedaży w pozyskiwaniu nowych 
kontraktów. Pozwala ono również 
ocenić potencjał branży w każdym 
z krajów i dokonać wstępnej selek-
cji podmiotów pod względem ryzyka 
współpracy. Jest także sposobem na 
efektywne wyszukanie firm do prze-
jęć i akwizycji. Umożliwia wyszuka-
nie potencjalnych partnerów według 
określonych kryteriów. Sama platfor-
ma daje dostęp do danych teleadre-
sowych przedsiębiorstw oraz danych 
o wielkości zatrudnienia, sprzedaży, 
zysku, powiązań kapitałowych i oso-
bowych osób zarządzających pod-
miotem, a także jego działalności im-
portowej oraz eksportowej. Umożliwia 
również wgląd do globalnych drzew 
korporacyjnych i śledzenie powiązań 
osobowych.

Więcej informacji na stronach:
D&B Credit: https://www.bisnode.pl/

produkty/db-credit/
Raport handlowy:  

https://www.bisnode.pl/wiedza/newsy- 
-artykuly/raport-handlowy-zrodlo-informacji- 

-o-firmach-z-calego-swiata/ 
D&B Hoovers https://www.bisnode.pl/
produkty/dun-bradstreet/db-hoovers/

TOMASZ STARZYK
Bisnode A Dun  
& Bradstreet Company

O firmie:
Bisnode – firma z grupy 
Dun & Bradstreet. 

Specjalizuje się w dostarczaniu 
optymalnych odpowiedzi  
na wyzwania biznesowe firm.
Od stycznia 2021 Bisnode jest 
częścią rodziny Dun  
& Bradstreet. Po 17 latach 
strategicznego partnerstwa 
kontynuujemy pracę jako 
zespół Dun & Bradstreet,  
aby jeszcze lepiej pomagać 
naszej wspólnej bazie klientów 
w utrzymaniu konkurencyjności 
i rozwoju ich przedsiębiorstw.


