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Excellent SME

S certi�katom  
do večjega zaupanja  
partnerjev in potrošnikov
Certifikat odličnosti GZS Excellent SME Slovenia prinaša podjetjem več 
posla, večje zaupanje poslovnih partnerjev in potrošnikov.
Mojca Osojnik, GZS

Prvi steber kredibilnosti: GZS

Spletni certifikat Excellent SME je zasnovan na treh 

stebrih kredibilnosti. Prvi steber kredibilnosti je 

izdajateljica in glavna nosilka projekta – Gospodarska 

zbornica Slovenije, katere naloga je usmerjena k obli-

kovanju in vzpostavljanju promocije dobrih poslovnih 

običajev, večje transparentnosti tržišča, s tem pa tudi 

k promociji uspešnih in poslovno korektnih ter dobro 

delujočih podjetij. V mednarodnem poslovanju je ta 

kredibilnost še večja, saj je »Chamber of Commerce« 

(gospodarska zbornica) mednarodno prepoznavna 

inštitucija, ki dela za dobro lokalnega in medna-

rodnega poslovanja. Zaradi vpetosti slovenskega 

gospodarstva v mednarodno okolje je spletni certifi-

kat zapisan v uradnem jeziku Evropske skupnosti. 

Drugi steber kredibilnosti:  

COFACE analize poslovanja podjetij

Drugi steber kredibilnosti so podrobne analize poslo-

vanja podjetij, iz katerih izhajajo bonitetne ocene, ki 

jih zagotavlja COFACE Adriatic, del globalne COFACE 

skupine. Metodologija bonitetnega ocenjevanja je 

mednarodno priznana in primerljiva za podjetja iz 

številnih držav sveta. Bonitetna ocena COFACE je 

tako razumljena in sprejeta v državah, kjer so in bodo 

poslovala slovenska podjetja. Metodologija je v skladu 

z Basel II standardi, ocena pa vključuje tudi plačilne 

navade in med drugim podaja informacijo o morebitni 

insolventnosti podjetja v naslednjih 12 mesecih, od 

trenutka, ko je bila ocena podana. Slovenska podjetja, 

ki izpolnjujejo vse pogoje in s svojim načinom poslo-

vanja pridobijo bonitetno oceno 6 ali več (na lestvici 

od 1 do 10), izpolnjujejo pogoj za pridobitev certifi-

kata poslovne uspešnosti.

Tretji steber kredibilnosti:  

tehnološka rešitev SafeSigned®

Tretji steber kredibilnosti predstavlja uveljavljena 

tehnološka rešitev SafeSigned®, ki zagotavlja, da je 

znak kvalitete na spletni strani originalen, saj tehno-

logija onemogoča kopiranje Excellent SME certifikata 

na lažne oziroma »ne-prave« spletne strani pod 

pogojem, da je na spletni strani nameščen pravilni 

znak (glejte vzorec). SafeSigned® tehnologija zagota-

vlja tudi proaktivno zaščito, saj lastniku originalnega 

certifikata sporoča poskuse kopiranja certifikata 

in s tem poskus kraje identitete podjetja imetnika 

certifikata.

S tremi močnimi stebri kredibilnosti je Excellent 

SME certifikat, ki številnim podjetjem na enostaven 

način omogoča lažjo in hitrejšo uveljavitev v poslov-

nem okolju, v katerem posluje – doma in v tujini.

Novost v 2018:  

Excellent SME Market B2B spletna platforma

»Excellent SME Market« je nova B2B spletna poslovna 

platforma, namenjena zgolj imetnikom certifikata 

Excellent SME celotne centralno-vzhodno evropske 

regije, kjer se izdaja certifikat. Podjetja na njej ogla-

šujejo svojo ponudbo in povprašujejo po proizvodih. 

Dostop imajo le imetniki certifikata, kar ob izjemnih 

ponudbah in brezplačnem oglaševanju zagotavlja 

visoko varnost poslovanja. gg

Člani GZS imajo 20 % 
popust pri novem 
naročilu certifikata.

Kontakt:  
Mojca Osojnik, 
mojca.osojnik@gzs.si, 
t: 01 58 98 101

Več o certifikatu

Vzorec pravil-
nega certifikata 
na spletni strani 
imetnika, ki ima že 
tri leta zapovrstjo 
certifikat:
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