
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đôi nét về Danh bạ khách hàng có thông tin được xác thực của BSI 
About BSI VerifEye 
 
Danh bạ khách hàng có thông tin được xác thực (BSI VerifEye

TM
 Directory) đáp ứng nhu cầu về khả năng nhận biết  

nhà cung cấp và tìm hiểu rõ nguồn gốc. Bằng cách thể hiện tên của mình trong danh bạ khách hàng có thông tin  
được xác thực của BSI, bạn có thể chứng tỏ kết quả chứng nhận đạt được trong việc quảng bá các thông tin của tổ 
chức một cách minh bạch 
The BSI VerifEye ™ Directory was developed in response to the Industry demand for greater visibility and traceability. 
By having access to the BSI VerifEye™ Directory you have the ability to demonstrate your organizations certification 
achievement and promote your credential in a transparent way. 
 

Lợi ích của Danh bạ khách hàng có thông tin được xác thực. 

What are the benefits of the BSI VerifEye Directory  
 
Trang thông tin xác nhận nhà cung cấp của BSI sẽ chuyển thông tin chứng nhận của công ty Bạn thành các công cụ 
tiếp thị tích cực, cung cấp sự tin tưởng và tự tin 
Your trusted BSI VerifEye™ profile weblink turns your certification into a positive marketing tool, providing trust and 
confidence. 

 

 Tạo sự tin tưởng – việc kinh doanh, hồ sơ và cơ sở của Tổ chức đã được xác nhận độc lập và đúng sự thật 

Inspires trust in your business – your business, profile and premises have been independently verified, 
proving you are who you say you are.  

 Lợi thế cạnh tranh - danh bạ sẽ cung cấp một nền tảng để quảng bá sản phẩm và dịch vụ trên toàn cầu, 
cung cấp quá trình xác nhận nhanh, năng lực và tình trạng nhà cung cấp 

Competitive advantage – the directory will provide a platform to promote your products and services globally 
and provide faster due-diligence, qualification and preferred supply status. 

 Tiết kiệm thời gian và tài chính – Bạn đã được đánh giá độc lập bởi BSI. Điều này giảm nhu cầu về việc 
đánh giá nhà cung cấp – tiết kiệm thời gian và tài chính  

Saves time and money – as you’ve already been independently audited by BSI, this can reduce the need for 
specific supplier audits  - saving time and money. 

 Nâng cao hồ sơ Tổ chức trên toàn cầu – thương hiệu, logo công ty và thông tin của Bạn được quảng bá 
trên toàn thế giới 

Raises your brand profile worldwide – having one place and logo to promote your organization across the 
world. 

Quảng bá thông tin của Tổ 
chức với Danh bạ khách 
hàng có thông tin được xác 
thực của BSI 
 

Promote your 
organizational credentials 
with the BSI VerifEye™ 
Directory 
 



 
 
 
 
 
Hãy cùng BSI tham gia Danh bạ khách hàng có thông tin được xác thực để quảng bá về Tổ chức và mời các nhà 
cung cấp của Bạn tham gia để hiểu rõ đối tác mà Bạn đang làm việc. 
Join our BSI VerifEye™ Directory to promote your organization and invite your suppliers to join the BSI VerifEye™ 
Directory to gain greater visibility and know who you are dealing with. 
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Hiển thị thông tin của Bạn trên trang thông tin xác 

nhận nhà cung cấp của BSI 
Showcase your credentials 
With a trusted BSI Verifeye™ Directory profile 

Hiển thị thông tin chứng nhận của 
Bạn 
Display your certifications 

Hiển thị năng lực và khả năng  
Display your capacity and  
capabilities 

Hình ảnh tại địa điểm được xác thực 
Display your site photographs 

Hiển thị vị trí địa điểm được xác thực 
Display your location  

 


