ANALYZOVAT

|

ZACÍLIT

|

OSLOVIT

|

PROVĚŘIT

|

UDRŽET ZÍSKANÉ

Jsme Bisnode

UMOŽŇUJEME USKUTEČŇOVAT
SPRÁVNÁ ROZHODNUTÍ!
Proměňujeme data v poznatky, usnadňující rozhodování
ve strategických momentech i u každodenních činností společností a organizací po celé Evropě. Bisnode zaměstnává
2 500 profesionálů na 17 trzích.

JSME BISNODE
• Informace o více než
235 milionech firem.
• Informace z více než 190 zemí.
• Vedoucí pozice v Evropě.

PŘEDSTAVENÍ BISNODE

Bisnode je vedoucí evropský
poskytovatel ekonomických informací
o společnostech a podnikatelích.
Prostřednictvím svých řešení pomáhá
Bisnode firmám zvyšovat tržby,
minimalizovat obchodní rizika a umožnuje realizovat správná obchodní
rozhodnutí.
Již od roku 1990 je Bisnode
partnerem firem v oblasti B2B řešení
a postřehů z trhu v České republice
a na Slovensku.
Díky silnému zázemí nadnárodní
skupiny Bisnode, působící v 17 evropských zemích, a strategickému partnerství se společností Dun & Bradstreet
specializující se na mezinárodní data
a služby, poskytuje informace z více
než 190 zemí z celého světa. Jeho
databáze zahrnují informace o více než
235 milionech firem.

K PRESTIŽNÍM
PRODUKTŮM BISNODE
PATŘÍ ZEJMÉNA:

•• Albertina – Obchodně marketingová
databáze všech firem a institucí.
•• D&B Global Reference Solution
– Mezinárodní databáze firem
především pro obchod a marketing.
•• Certifikace ekonomické kondice firem.
•• D&B Portfolio Manager – Komplexní
správa pohledávek, monitoring
zákaznického porfolia.
•• MagnusWeb – Modulární informační
systém pro risk manažery, marketing a obchod v ČR a SR.
•• Artemis – On-line aplikace prověřující finanční kondici firem.
•• Arachné – Aplikace vizuálně rozkrývající vztahy mezi subjekty v ČR a SR.
•• Kerberos – Nástroj na monitoring
zvolených společností

Bisnode pomáhá u celého cyklu vztahu se zákazníkem nalézat ty správné odpovědi!
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Jak rozpoznat
správný postup?

Jak nalézt tu
správnou cílovou
skupinu?

Jak vhodně
komunikovat?

Jak nejlépe řídit
svůj byznys?

Jak optimalizovat
vztahy?

Analýza pomáhá
pochopit výzvy
i příležitosti
na trhu s cílem
maximalizace
výsledku!

Bisnode nabízí
účinné nástroje
pro identifikaci
vhodné cílové
skupiny!

Komunikační
řešení poskytuje
metody k oslovení
správné cílové
skupiny!

Prověřování
umožňuje
pracovat
s důležitými
informacemi pro
ochranu byznysu!

Nástroje pro řízení
vztahů umožní
jejich vytváření
a posílení
vzájemného
užitku.

• Od roku 1990 v České
a Slovenské republice.

KONTAKT

Bisnode Česká republika, a. s.
A	Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
T +420 274 000 000
F +420 274 000 100
E info@bisnode.cz
W www.bisnode.cz
www.bisnode.cz/eShop
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Více informací o společnosti naleznete na www.bisnode.cz

