BISNODE
CÉGLISTA SZOLGÁLTATÁSOK

BISNODE

Több mint félmillió aktív magyar és 200 millió külföldi vállalkozásból
számos szűrőfeltétel alapján elkészítjük az Ön igényei szerinti céglistát.
A Bisnode minősítés segítségével akár olyan listát is kérhet, amiben csak
az üzletileg megbízható vállalkozások szerepelnek, így üzletkötés esetén
jelentősen csökkentheti annak kockázatát, hogy vevője nem fizet.
A listába a cégek alapadatain, elérhetőségi adatain túl további
adatmezőket is kérhet, így például árbevételt, létszámot, tevékenységet,
döntéshozókat vagy akár gépjármű darabszámokat is (az elérhető
adatok országonként változhatnak).
Legyen szó telefonos időpont egyeztetők számára készített listákról,
értékesítők számára készített területi listáról, marketingesek számára
készített DM listáról, a leválogatás segítségével biztosan azokat a
vevőket éri el, akikben potenciál van.
Ha ismeri a célcsoportját és szeretne gyorsan egy pontos listát kapni
számos

adatmezővel,

úgy

a

leválogatási

szolgáltatásunk

a

legmegfelelőbb Önnek!
Az ajánlatkérést követően elkészítjük a megadott paraméterek szerinti
szűrést, megadjuk a darabszámot, ajánlatunkat és megrendelés esetén
az egyénre szabott listáját egy Excel fájlban megküldjük Önnek.

01
BELFÖLDI CÉGLISTÁK
Az összes magyar társas vállalkozás, egyéni vállalkozó vagy nonprofit szervezet Cégbíróságon
bejegyzett és gyűjtött adataiból összeállítható céglista. A listában szereplő mezők a megrendelő igényei
szerint összeválogathatók.

02
KÜLFÖLDI CÉGLISTÁK
A Bisnode, mint a Dun & Bradstreet partnere gyakorlatilag a világ összes országából tud információt
szolgáltatni, ennek megfelelően szinte a világ bármely országából kérhetők céglisták. Az egyes
országokban elérhető adatok országspecifikusan változnak. A listában szereplő mezők a megrendelő
igényei szerint összeválogathatók.

03
TOP 200 LISTA
A Bisnode minden évben elkészíti a 200 legnagyobb árbevételű vállalkozás listáját. A lista alapos
ellenőrzéssel, az érintett cégek megkérdezésével készül. A TOP 200 lista pénzügyi szervezeteket nem
tartalmaz.

04
SPECIÁLIS CÉGLISTÁK
A Bisnode rendszeresen készült speciális céglistákat, pl.: feltörekvő vállalatok listája, iparági listák. Az
elérhető kész listákról tájékozódjon ügyfélszolgálatunkon!

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ
Cégleválogatás megrendelése esetén a lista adat- és minőségellenőrzésen megy át. A teljesítésig eltelt időszakban folyamatosan
változik az adatbázisunk (bekerülnek új cégek, kikerülnek megszűntek stb.), ezért +/- 5% eltérés lehetséges a végleges darabszám és
a megrendelt darabszám között. Az ellenőrzés kb. 3 munkanapot vesz igénybe a megrendeléstől számítva.
Külföldi céglista esetén az árajánlat beérkezési időpontja országonként változó, minimum 3 munkanap. Az ár a darabszám és a
kiválasztott adatmezők függvénye.


A lista díja előre, a számla kézhezvétele után egy összegben fizetendő. Az adatbázist e-mailben küldjük meg Excel
formátumban az ellenérték számlánkon történő megjelenését követően.



Az e-mail címek nem jogszerű felhasználásából eredő jogi és egyéb következményekért a Bisnode minden felelősséget kizár és
áthárítja a jogosulatlan felhasználó felé.



Az elkészített lista kizárólag saját tevékenységi körben használható. Megrendelő kötelezi magát, hogy az adatokat harmadik
személy részére értékesítés vagy más üzleti, vagy haszonszerzési célból nem adja át.



Az adatok valódiságára, illetve az egyes adatmezők telítettségére vonatkozóan nem tudunk garanciát vállalni, tekintettel arra,
hogy az adatok forrásai felett nem rendelkezünk.

A TOP 200 CÉGLISTA TARTALMA



Cégnév



üzemi tevékenység eredménye (2 év



cím



adózás előtti eredmény (2 év)



telefon



adózott eredmény (2 év)



fax



egy főre jutó árbevétel (2 év)



honlap



tőkearányos adózott eredmény (2 év)



top lista helyezés



eszközarányos adózott eredmény (2 év)



az értékesítés nettó árbevétele (2 év)



mérlegfőösszeg (2 év) tevékenységi kategória



exportértékesítés (2 év)



fő TEÁOR és SIC kód



átlagos statisztikai létszám (2 év)



első három felső vezető neve és beosztása



saját tőke (2 év)

A D&B DUNS számot tartalmazó, valamint külföldi céglisták a Bisnode D&B Magyarország Kft. által kerülnek kiszámlázásra. Minden
más esetben a számlát a Bisnode Magyarország Kft. állítja ki.

06 (1) 815 8500

info@bisnode.hu

www.bisnode.hu

