To Hoovers εντοπίζει επιχειρηματικές ευκαιρίες και
παρέχει πληροφορία για τον ανταγωνισμό,
για πωλήσεις ευκολότερες και αποτελεσματικότερες
Η ICAP Group ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις και πιστή στην αποστολή της να διευκολύνει και να
προωθεί την επιχειρηματική ανάπτυξη, διαθέτει χάρη στην αποκλειστική συνεργασία της με την Dun &
Bradstreet, την online πλατφόρμα Hoovers με στόχο να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των
πελατών της.
To Ηοοvers είναι το κατάλληλο διαδικτυακό εργαλείο ανάλυσης της παγκόσμιας αγοράς, που δίνει σημαντική ώθηση στην επιχείρηση σας ώστε να αυξήσει τα έσοδά της και να βελτιώσει την κερδοφορία της.
Αξιοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες συλλογής, ελέγχου και παροχής ενημερωμένης πληροφορίας,
το Hoovers είναι ένα έξυπνο εργαλείο μέσα από το οποίο ο χρήστης μπορεί απλά και εύκολα, να βρει και να
επικοινωνήσει νέους πελάτες παγκοσμίως, να εξάγει Μarketing λίστες χρησιμοποιώντας περισσότερα από
50 κριτήρια , αλλά και να προετοιμαστεί κατάλληλα για την επικοινωνία μαζί τους, όπως επίσης να δει και να
παρακολουθεί τον ανταγωνισμό αλλά και τον κλάδο που τον ενδιαφέρει.

Sales
Competitive Intelligence
Stay on top of your
competition's every move

Sell your way to the right
person with the right questions

Marketing
Build lead lists, and deliver
a compelling message

Researcher

Product Management

Get accurate, timely
business information
for your research
reports

Enhance your product
position with industry and
competitor insight

Legal
HR/Recruiting

Understand corporate
relationships and manage
conflicts of interest and liability

Get to know
key executives
and find top talent

Procurement
Learn the financial stability
of your suppliers and negotiate
better contracts

Business Development
Assess your markets and perform due
diligence for mergers and acquisitions

Finance
Evaluate your customers
and prospects,
and manage financial risk

Συγκεκριμένα παρέχει δεδομένα :
l

Για 85 εκατομμύρια επιχειρήσεις
3 Γενικές Πληροφορίες 3 Ιστορικά Στοιχεία
3 Ανταγωνιστές
3 Οικονομικά Στοιχεία
3 Δενδροειδής Συσχέτιση Συγγενικών Επιχειρήσεων (Family Tree)

l

Για περισσότερους από 1.000 κλάδους
3 Νέα & Τάσεις
3 Ευκαιρίες & Προκλήσεις 3 Οικονομικά Στοιχεία
3 Κορυφαίες Εταιρείες
3 Έρευνα σε βάθος από εξειδικευμένους αναλυτές
3 Στοχευμένη πληροφόρηση για την υποστήριξη της διαδικασίας πώλησης

l

Για 100 εκατομμύρια επαφές
3 Τίτλος/Θέση

3 Βιογραφία

3 Πληροφορίες Επικοινωνίας

H ICAP Group είναι η πρώτη και μοναδική ελληνική εταιρεία που παρέχει απευθείας πληροφόρηση σε 5
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Βοσνία & Ερζεγοβίνη),
τηρώντας τα πρότυπα αξιοπιστίας που χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες της. Aπό το 2011, η ICAP Group
απέκτησε την Αποκλειστική Αντιπροσώπευση του μεγαλύτερου παγκόσμιου δικτύου Επιχειρηματικής
Πληροφόρησης και Υπηρεσιών Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου, DUN & BRADSTREET (D&B)
Η D&B διαχειρίζεται μία βάση δεδομένων με στοιχεία 240 εκατομμυρίων εταιρειών από 190 χώρες. Η
συμμαχία αυτή είναι ενδεικτική της έμφασης που δίνει η ICAP στην Επιχειρηματική Πληροφόρηση στα πλαίσια
μίας παγκοσμιοποιημένης αγοράς, παρέχοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν
ξεπερνώντας τα εθνικά όρια.

Αποκτήστε και εσείς πρόσβαση
σε μοναδικές λύσεις για την επιχείρησή σας!
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 2, 17676 Καλλιθέα, Τ. 2107200050, email: customercare@icap.gr, www.icap.gr

