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PREDSTAVITEV

Prenovljen poslovni asistent bizi.si

Zakladnica poslovnih podatkov
..Poslovna spletna stran bizi.si je svoji bogati zakladnici poslovno uporabnih podatkov s prenovljeno podobo obogatila tudi nabor
podatkov..

Preverite prenovljeni bizi.si na www.bizi.si/demo.

Poslovni asistent bizi.si, ki je z več kot 250
tisoč obiski mesečno najbolj obiskana poslov
na spletna stran v Sloveniji, je z najnovejšo
podobo bogatejši tudi za podatke o narokih
in insolventnostnih postopkih ter ponuja
najnovejše poslovne novice, informacije o
poslovnih dogodkih in prostih delovnih mes
tih. Z dozdajšnjimi ključnimi finančnimi, po
slovnimi in kontaktnimi informacijami o po
slovnih subjektih v Sloveniji je bizi.si tako še
močnejše orodje za sprejemanje pravih po
slovnih odločitev, saj omogoča pravočasen,
sproten in popoln vpogled v kredibilnost, sta

Preizkusite prenovljen bizi.si
na www.bizi/demo

bilnost in poslovno zanesljivost obstoječega
ali bodočega poslovnega partnerja.
Preverite prenovljeni bizi.si na www.bizi.si/demo.

Do kariernih priložnosti s poslovnimi
dogodki in prostimi delovnimi mesti

Za dobre poslovne odločitve sta izrednega
pomena neprestano izobraževanje in
nadgradnja obstoječih poslovnih znanj, zato
bizi.si uporabnikom zdaj ponuja tudi infor
macije o poslovnih dogodkih, ki se jih v Slo
veniji zvrsti več kot 500 letno. Vsem, ki iščejo
nove karierne priložnosti, so na kartici podjet
ja na voljo tudi informacije o prostih delovnih
mestih za izbrano podjetje.

Spreminjanje slovenskega gospodarstva
je neizbežno

Slovensko gospodarstvo, ki zajema več kot 180
tisoč pravnih oseb, je dinamično, saj je bilo lani
v povprečju vsak dan ustanovljenih 64 novih
podjetij, zaprtih pa 47. Ta dinamičnost lahko tu
di preseneti, kar dokazuje to, da je bilo lani vsak
dan blokiranih kar 95 transakcijskih računov.
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Računalniške novice

Z orodji še lažje do pravih odločitev
Bizi.si pa ni le zbirka koristnih podatkov – z
analitskimi orodji omogoča tudi analizo trga s
pregledom dejavnosti in poslovanja podjetij
ter oblikovanje portfelja potencialnih po
slovnih partnerjev in strank. Pregled po
slovanja je mogoč tudi na finančni kartici

podjetja s ključnimi kazalniki finančnega
zdravja in stabilnosti podjetja ali prek bonitet
nega poročila. Pomemben poslovni podatek
je tudi pregled ustanoviteljev, zastopnikov in
članov nadzornih svetov pravnih oseb ter
podjetij, s katerimi je ta oseba povezana.
Bizi.si je orodje za sprejemanje pravih po
slovnih odločitev, saj omogoča pravočasen,
sproten in popoln vpogled v kredibilnost, sta
bilnost in poslovno zanesljivost obstoječega
ali bodočega poslovnega partnerja.

Dostopen kjerkoli in kadarkoli
Poslovni asistent bizi.si je dostopen na
različnih napravah kjerkoli in kadarkoli s
popolno odzivnim dizajnom! Zdaj ni več
izgovorov, da nismo imeli sreče pri izbiri po
slovnega partnerja, ker njegovo podjetje ni
bilo v primerni finančni kondiciji, ko smo se
odločili za sodelovanje z njim. Torej preverite
poslovne partnerje, preden se odločite za
sodelovanje! Le tako lahko zavarujete lastno
podjetje in zaposlene.
(P.R.)

Bizi.si je orodje za sprejemanje pravih po
slovnih odločitev, saj omogoča pravočasen,
sproten in popoln vpogled v kredibilnost,
stabilnost in poslovno zanesljivost ob
stoječega ali bodočega poslovnega part
nerja.
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