
Creditsafe Prospects
Ontdek voorgekwalificeerde leads die perfect 
aansluiten bij uw bedrijf.
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Gemiddeld zijn 50% van prospects geen goede match met de 

diensten die aan hen gepitcht worden, waardoor u kostbare 

tijd, geld en motivatie kunt verspillen aan de verkeerde kansen.

Creditsafe Prospects geeft uw new business succesratio’s een 

boost met voorgekwalificeerde leads voor uw salesteams. 

Zo spendeert u minder tijd en moeite aan bedrijven die niet 

goed bij u passen en kunt u direct grote aantallen bedrijven 

ontdekken die perfect voldoen aan uw ideale klantcriteria.

Vul uw salestraject met 
ideale klanten
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Versnel uw salesproces met getargete 
en voorgekwali iceerde leads

Creditsafe Prospects geeft uw organisatie toegang tot 70 miljoen bedrijfsgegevens over 12 landen. Onze 

data wordt dagelijks geüpdatet via 8,000 officiële en betrouwbare bronnen, zodat u uw team waardevolle 

informatie kunt geven om hun efficiency en succesratio’s te boosten.

Prospects geeft u de tools om lokale en internationale look-a-like organisaties te vinden door handig gebruik 

te maken van het profiel van uw bestaande succesvolle acquisities en lucratieve langetermijnklanten.  

Krijg meer inzicht in het formaat van uw markt en ontwikkel snel een efficiënte strategie waarmee u uw 

salestraject kunt vullen met waardevolle kansen.

45+ filters

Ontdek waardevolle 
kansen door uw 
door publiek te 
verfijnen met meer 
dan 45 filters. 

70M bedrijven

Versnel uw proces 
en kom in contact 
met miljoenen 
bedrijven via één 
zoekopdracht.

8,000 bronnen

Versnel uw account-
research met gezonde 
leads en het toevoegen 
van tot 90 branches uit 
duizenden bronnen.
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Pak elke keer die perfecte sales 
pitch

Motiveer uw sales teams met een continue leads

Bespaar tijd en motiveer uw sales teams door een stroom van 

voorgekwalificeerde leads aan te bieden. Door te verifiëren dat elke 

lead voldoet aan al uw ideale criteria kunt u voorkomen dat u moeite 

spendeert aan slecht passende bedrijven en uw succesratio verhogen.

Verbeter de kwaliteit van uw salesgesprekken

Met uitgebreide firmografische, financiële en kredietinformatie over elk 

bedrijf wapent u uw verkopers met de tools die ze nodig hebben om hun 

leads te begrijpen en beter geïnformeerde gesprekken aan te gaan.

Ontdek bedrijven die uw diensten kunnen betalen

Verbeter de verkoopacceptatie en bouw tegelijkertijd een sterkere relatie 

op met uw Finance afdeling. Door inzicht in financiële en kredietrisico’s 

op te nemen, zorgt u ervoor dat elke verkoop tegen de juiste prijs wordt 

gepitcht en dat de klant u op tijd kan betalen.

thumbs-up

presentation

coins
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Bepaal uw meest 
waardevolle leads

Verfijn en prekwalificeer uw sales leads met meer 

dan 45 zoekcriteria. Met realtime informatie uit 

duizenden bronnen bouwt u met vertrouwen uw 

publiek van ideale klanten op en zorgt u ervoor 

dat ze u kunnen betalen.

Land

Activiteitscode

Bedrijfsomzet

+ meer

Regio en postcode

Kredietscore

Kantoortype

Jaren actief

Aantal werknemers

Wetsdocumenten

map-marker-alt

tachometer-alt

file-alt

globe

industry

pound-sign

calendar-alt

user-circle

university
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Creditsafe bezit een van de grootste databases van bedrijfsinformatie ter wereld, waarmee u uw leadbestand kunt 

verrijken met tot 90 aanvullende velden waardevolle informatie op accountniveau.

Lokaliseer leadsignalen en vergroot uw begrip van elk bedrijf met inzichtelijke gegevens, waaronder:

Verrijk uw leadbestand met data die 
verkoop verhoogt

Bedrijfswebsite

desktop
Kredietlimieten

tachometer-alt

Directiegegevens

user-tie

Industrie

industry

Handelslocaties

map
Marketingvoorkeuren

comments-alt
Financiële gegevens

chart-bar

Contactinformatie

phone
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Het Creditsafe platform maakt het vinden van leads 

snel en gemakkelijk. Ontwerp uw sales leadlijst door 

het selecteren van uw criteria en ontdek direct welke 

impact elke selectie heeft op uw publiek. 

Prospects kunnen vervolgens worden benaderd via 

het platform met gemakkelijk te bekijken profielen, of 

via .csv- of .xlsx-downloadbestanden.

Krachtig gebouwd, 
simpel ontworpen
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Het prospectproces

1. Selecteer uw
locatie

Lokaliseer uw 
prospects uit 12 
landen, waaronder: 
VK, Ierland, België, 
Nederland, Italië, 
Duitsland, Frankrijk, 
VS, Noorwegen, 
Zweden, Luxemburg en 
Denemarken.

2. Verfijn uw 
zoekprofiel

Met ons eenvoudig te 
gebruiken platform 
kunt u gemakkelijk 
de kenmerken van uw 
ideale leads selecteren 
met meer dan 45 
filtercriteria.

3. Extra inzicht
toegevoegd

Uw leadsbestand 
wordt verrijkt 
met aanvullende 
bedrijfsinformatie 
zodat u uw verkopers 
kunt ondersteunen bij 
het onderzoeken en 
pitchen van leads.

4. Download
uw data

Krijg toegang tot elk 
bedrijfsprofiel vanuit 
het Prospects-platform 
of download uw 
gegevens zodat u deze 
kunt uploaden naar 
uw eigen leadbeheer-
systeem.

stopwatchsearchuser-circleglobe
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Veelgestelde vragen

Hoe vaak wordt de bedrijfsdata geüpdatet?

De data van Creditsafe wordt dagelijks ververst uit 
duizenden bronnen zodat de informatie die u ontvangt 
nauwkeurig en up-to-date is.

Heeft u een lijst van alle beschikbare criteria 
waarmee ik mijn leadlijst kan verfijnen?

Ja, deze is op aanvraag beschikbaar bij uw Creditsafe 
accountmanager.

Kunnen bestaande klanten of geselecteerden 
bedrijven uitgesloten worden?

Ja, u kunt een lijst van uitsluitingen uploaden. Deze kunt u 
individueel toepassen op elke leadlijst. Wij matchen u met 
de unieke matchpatronen van Creditsafe en leveren u een 
lijst met succesvolle uitsluitingen.

Is er een minimum- en maximumaantal rapporten 
dat gedownload kan worden? 

Er is geen minimumaantal rapporten dat kan worden 
gedownload. Het maximale aantal bedrijfsrapporten dat 
in één keer kan worden gedownload, is 50.000. Aangezien 
de gegevens up-to-date zijn op het moment van bestellen, 
raden we aan om de gegevens stapsgewijs te downloaden 
op een grootte die geschikt is voor uw organisatie.

In welke formaten kan de data worden gedownload?

Zodra een prospectlijst bepaald is kunt u deze 
downloaden in .csv- of .xlsx-indeling. Elke keer dat een 
prospectlijst wordt gedownload, is de informatie up-to-
date vanaf het moment van de eerste bestelling.
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Veelgestelde vragen

Kan ik de data van mijn prospectlijst meerdere 
keren gebruiken?

Ja. Eenmaal gedownload, kunt u de data gebruiken voor 
de duur van uw contract. Als u echter van plan bent de 
gegevens voor langere tijd te gebruiken, raden we u aan 
om toegang te krijgen tot de meest up-to-date informatie 
door te klikken op het bedrijfskredietrapport vanuit de 
Prospects-bestelling, of door te zoeken naar het bedrijf in 
de Creditsafe database van bedrijfskredietrapporten.

Houd er rekening mee dat uw bestelling na 3 maanden 
vervalt. Na deze tijd kunt u de gegevens niet meer 
downloaden van uw Prospects-dashboard. De 
vervaldatum wordt op elke bestelling weergegeven in het 
Prospects dashboard.

Waar komt de data vandaan?

Creditsafe-data is afkomstig uit duizenden vertrouwde 
en officiële bronnen. We werken nauw samen met lokale 
registers, agenten en andere vertrouwde bronnen in 
elk land om de legitimiteit en nauwkeurigheid van onze 
gegevens te waarborgen.

Bevat de Prospects data telefoonvoorkeuren of 
marketingvoorkeuren?

Ja, waar beschikbaar kunt u uw zoekcriteria verfijnen 
op of uw leads marketing toestaan. Deze informatie 
is beschikbaar voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland, 
Nederland en Zweden.
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Creditsafe België
Steenweg op Zellik 12, 1082 Brussel
0032 (0)2 481 88 60 
info@creditsafe.be
www.creditsafe.com/be

Creditsafe Frankrijk
122 rue de Tourcoing, 59100 Roubaix
0 810 600 397
contact@creditsafe.fr 
www.creditsafe.com/fr

Creditsafe Duitsland
Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin
030 - 473 929 000
info@creditsafede.com 
www.creditsafe.com/de 

Creditsafe Ierland
Unit 1 H, Block 71, The Plaza, 
Parkwest Facilities Complex,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland
01 898 3200 
info@creditrsafe.ie 
www.creditsafe.com/ie 

Creditsafe Italië 
Creditsafe Italia SRL, Via Pantano 2, 20122 Milano 
011/19 46 46 00 
italiainfo@creditsafe.it 
www.creditsafe.com/it 

Creditsafe Japan 
1-8, Kamigofuku-machi, Hakata-ku, 
Fukuoka-shi Japan 
03-5797-7376 
info@creditsafe.co.jp 
www.creditsafe.com/jp 

Creditsafe Verenigd Koninkrijk
Bryn House, Caerphilly Business Park,  
Van Road, Caerphilly, CF83 3GR
Head Office - 02920 886 500 
London Office - 0203 626 0062
help@creditsafeuk.com
www.creditsafe.com/gb

Creditsafe Nederland
Jan Pietersz. Coenstraat 10, 2595 WP Den Haag
070-38 44 600
info@creditsafe.nl
www.creditsafe.com/nl

Creditsafe Noorwegen 
Østerdalsgata 1, 
0658 Oslo, 
Norway 
800 24 722 
info@creditsafe.no 
www.creditsafe.com/no 

Creditsafe Zweden
Creditsafe i Sverige AB, 
Box 320, 
401 25 Göteborg
031-725 50 00
info@creditsafe.se
www.creditsafe.com/se

Creditsafe Verenigde Staten
4635 Crackersport Rd, Allentown, PA 18104
(855)551-6903
uspainfo@creditsafe.com 
www.creditsafe.com/us
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