Sära silma!
Aitame Sinu ettevõtte kestvat usaldusväärsust tõestada
ja turul konkurentide hulgas silma särada!
Siin on selleks Sulle kõik vajalikud abivahendid.
Loe lähemalt: www.tinyurl.com/eduka-sertifikaat
Sertifikaadi “Edukas Eesti Ettevõte 2021” väljastame
vastavalt Sinu ettevõtte esitatud 2020. majandusaasta
aruande põhjal arvutatud A-grupi krediidireitingule.
A – hea • AA – väga hea • AAA – suurepärane!
Digipakett >>> 339 € + KM
2021 LISABOONUS:
TEE KA VIDEOID!
• Nüüd kõikides edukate
pakettides animeeritud
sertifikaadipitser!

• Digitaalne sertifikaat eesti, inglise, vene ja soome keeles
• Digipitserid eesti, inglise, vene ja soome keeles
• E-kirja jalus sertifikaadi rõhutamiseks kirjavahetuses
• E-krediidiinfo.ee keskkonnas “Eduka Eesti Ettevõtte”
märge Sinu ettevõtte profiilil reitingu hoidmise kestel
• Ettevõtte nimi Delfi Ärilehe edukate tabelis aastaläbi

Täispakett >>>

399 € + KM

• Kõik, mis sisaldub digipaketis, ja lisaks
• Raamitud sertifikaat sinu valitud keeles
• Teistes keeltes sertifikaadi väljatrükid soovi korral
• Uksekleepsud (3 tk) teeninduspinna märgistamiseks
• Kuller toob sertifikaadi paki Sinu öeldud ukseni!

>

>
Usaldusväärsuse tõestamiseks saadame sertifikaadid
4 keeles (eesti, inglise, vene ja soome), uksekleepsud
ja digipitserid.

E-Krediidiinfo.ee

Eesti suurimas äriinfo
andmebaasis näitame
Sinu ettevõtte kaardil
alati värskeimat välja
teenitud sertifikaati!

Püsivalt
edukate
ettevõtete
sertifikaadid
Digipakett >>>
Sisaldub kõik, mis 2021
sertifikaadi paketiski!

Täispakett >>>
EDUKATE LAUAKELL >
• Kunstnik Agnes Tormi
poolt valmistatud “Eesti
Edukate Ettevõtete”
uhke klaasist ja kasulik
lauakell oma edukuse
näitamiseks kontoris.

439 € + KM

599 € + KM

799 € + KM

BOONUS: Sinu ettevõtte eduloo avaldamine
Delfi Ärilehes – aitame Sul artikli ka koostada!

499 € + KM

799 € + KM

999 € + KM

BOONUSED: Artikkel Delfi Ärilehes + saadame
Sulle lisaks ka edukate klaasist lauakella!

Tähelepanu! Maksekommete
halvenemisel “Eduka Eesti
Ettevõtte” sertifikaat ja õigus
märgist kasutada tühistub.

Kõikides
pakettides!
Põhjalik ja erapooletu
Krediidireitingu raport
ettevõtte finants-, majandus- ja maksekommete
põhjal eesti ja inglise keeles

Sul on pakkumise või teenuste kohta küsimusi?

Broneeri tasuta aeg digikohtumiseks
Sulle sobival ajal ja Sulle sobiva inimesega!
Leia aeg siit: www.tinyurl.com/digikohtumine
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