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Marknadstjänster
Oavsett om ni ringer, nätverkar eller annonserar kan vi hjälpa er med det grundläggande 
arbetet – att hitta rätt potentiella kunder att kontakta. Creditsafes användarvänliga 
marknadstjänster ger er ett komplett verktyg för nykundsbearbetning, samtidigt som  
ni håller koll på omvärlden. Och det bästa av allt, vi har daglig uppdatering av information.  

Prospekt - hitta rätt kunder!
Prospektering handlar om att hitta nya potentiella kunder 
som har ett behov av just era produkter och tjänster. Med  
vår prospekteringstjänst får ni ett effektivt verktyg för att 
hitta rätt målgrupp att bearbeta, detta oavsett om ni ska 
göra ett adressutskick, en kampanj eller önskar ringlistor. 
Att i ett tidigt skede veta att de kunder ni bearbetar har rätt 
profil vad gäller bransch, storlek och lönsamhet säkerställer 
att era resurser utnyttjas rätt. Här väljer ni själva ert urval 
efter olika ekonomiska, geografiska och specialparametrar. 
Ni får sedan snabbt fram de mest lönsamma prospekten.  
Genom att matcha bort dubbletter som redan finns i ert 
kundregister eller tidigare exporterade urval, får ni endast 
fram de unika prospekt som ni behöver. 
 
      Högsta möjliga adresskvalitet - vilket ger få returer

      Exakta urval genom en mängd parametrar, exempelvis    
      omsättning, rating, geografi eller antal anställda.

      Hämta endast nya prospekt

      Daglig uppdatering av kredit- och affärsinformation

Medieinformation
Med hjälp av mediesökning får ni enkelt reda på vad media  
rapporterar om ett företag, eller vad som skrivs om enskilda 
personer. Med 2 500 nyhetskällor som underlag är det ett 
utmärkt verktyg för att hitta företag som expanderar,  
lanserar en ny produkt eller har fått en stororder.  
 

Bransch- och konkurrentanalys
Med Creditsafes Bransch- och konkurrentanalys kan ni 
analysera en mängd företag i alla olika branscher. Utifrån 
en rad ekonomiska parametrar får ni fram viktiga nyckel-
tal och kan enkelt ranka de bästa företagen i respektive 
bransch och gentemot konkurrenter. Självklart bestämmer 
ni själva vilka parametrar som passar för er målgrupp.  
Vår analys är perfekt för er som vill veta hur ert företag  
presterar i förhållande till andra företag i samma bransch.  
 
Marknadsrapport
Med marknadsrapporten ger vi er möjligheten att få ut 
ännu mer information om varje prospekt - detta utan att  
ni behöver ta en kreditupplysning. Rapporten ger en snabb 
överblick av företaget, koncernen och styrelsen, tillsam-
mans med 5-års bokslut och långsiktig ekonomisk trend. 
Marknadsrapporten lämpar sig utmärkt för att validera att 
ni har hittat rätt målgrupp samt för att kunna ta en snabb 
rapport innan man åker ut på kundbesök.  Vi skickar aldrig 
ut en omfrågekopia via tjänsten Marknadsrapport och likt 
våra övriga tjänster uppdateras informationen dagligen. 

Vill du veta mer om våra marknadstjänster? 
kontakta oss på tel: 031- 725 50 00  

eller e-post: info@creditsafe.se
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Prospekt
  Bransch

  Geografiskt område

  Ekonomisk information

  Specialparametrar (certifikat, 
serveringstillstånd, telefon, 
koncerntillhörighet osv.)

Marknadsrapport 
  Företagsnamn

  Organisationsnummer

  Adress, telefon, e-post  
samt webbadress

  Antal anställda

  Juridisk form 

  Aktiekapital

  Registreringsdatum

  Status

  Omsättning

  Bransch (SNI kod)

  Binäring

  Verksamhetstext

  Koncern, koncernstruktur  
samt koncernbokslut

  Mediainformation

  Bokslut 5 år, resultaträkning,  
balansräkning,  nyckeltal & noter

  Kommentarer till bokslut

  Skatter & avgifter

  Styrelse

Bransch- och konkurrentanalys
  Översikt

  Bransch (SNI kod)

  Binäring

  Branschbeskrivning 

  Nyckeltal (effektivitetspoäng  
& riskpoäng)

  Branschprofil

  Konkurrentjämförelse

  Riskindikator

  Kapitalstruktur

  Lönsamhet

  Branschjämförelse

  Trend (8 nyckeltal)

Vilken information visar vi i Marknadstjänsterna?

MED TJÄNSTEN 
PROSPEKT HITTAR  
NI SNABBT RÄTT 
KUNDER ATT  
BEARBETA


