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D&B Hoovers



A D&B Hoovers páratlan adattartalmat és 
technológiát biztosít

Részletes elemzések

120M+ cégről, 100M+ kapcsolattartóról, 

és 1E+ iparágról

Intelligens

Stratégiai 
célcsoportmeghatározás

Integrált Intuitív

A mindennapi munkához szükséges 

eszközökön keresztül elérhető adatok

Megbeszélések előtti 
tájékozódás

Intuitív felület és automatizlált 

munkafolyamatok, értesítések, dinamikusan 

változó listák és tematikus keresés 

segítségével

Értékesítés fellendítése



Ismeretlen célcsoport

Első kapcsolatok

Lehetőség 

Stratégiai célcsoportmeghatározás és 
folyamatos pipeline bővítés

Részletes elemzések

120M+ cégről, 100M+ kapcsolattartóról, és 1E+ iparágról

Listák 175+ szűrési kritérium alapján

Lépések a megfelelő időben
Konkurencia megelőzése valós idejű értesítések és 

frissítések segítségével

Felkészült tárgyalás a cégről és kapcsolattartókról 

elérhető információk alapján

Érdeklődés felkeltése

Út a jövedelmező kapcsolatig 



Globális elemzési adatbázis

Cégelemzés

• Piacvezető kapcsolattartói  és céginformációk,

részletes iparág elemzés 

• SWOT analízis

• Pénzügyi adatok

• Hírek, értesítések és jelentős fejlesztések 

• Versenytársak

• Családfa

• Elemzői riport

• Tőzsdeinformációk



Globális elemzési adatbázis

Iparágelemzés

• Trendek, lehetőségek és kihívások feltérképezése 

időigényes kutatás nélkül 

• Részeltes profil több mint 1000 tevékenységről

• Valós idejű hírfrissítés és havi statisztikák, mely 

garantálja az aktuális adatokhoz való hozzáférést 

• Értékesítést felkészítő anyagok

• Iparági riportok összefoglalóval és előrejelzésekkel



A D&B Hoovers minőségi szolgáltatása

100M+

Akív cégrekord

Napi frissítés

Forrás

Szakmai kapcsolat

Ország

Iparág

30E 190

5M 80M+ 1E



Páratlan funkciók egyetlen felületen

Tematikus 
keresés

Ideális 
célcsoport

Dinamikus 
listák



Elemzések

Értesítések



• Kulcsfontosságú cégadatok elérése

• Családfa áttekintése

• Tevékenység feltérképezése

• Döntéshozók beazonosítása

Átlátható felépítés



A D&B Hoovers segít az ügyfelek folyamatos 

monitorizását, így nem hagy ki egyetlen lehetőséget sem 

• Testreszabható asztal

• Dinamikus listák

• Értesítések

• Hozzáférés mobilról

Valós idejű monitoring



Kézzelfogható eredmények

59%-al növekedett a leadek 

mennyisége

3-szor gyorsabb pipeline 

meghatározás

60%-nál magasabb növekedés az 

értékesítők zárási folyamatánál

Átlagosan 10% árbevétel 

növekedés

59% 3x >60%

Ügyfeleink tapasztalatai 

10%

(Systems Integrator) (Fortune 500 Bank/Tech Validate) (D&B S&MS Gartner Study)(Fortune 500 Bank/Tech Validate)



A világ legnagyobb cégei használják a D&B 
értékesítéstámogató rendszereit






