Defina o perfil dos seus próximos clientes e receba
uma base de dados à sua medida.
A maior e mais completa base de dados empresarial em Portugal
A nossa base de dados inclui todas as empresas portuguesas, e é actualizada, todos os dias, com as alterações que ocorrem no meio
empresarial. São incluídas as novas empresas, marcadas as dissolvidas ou insolventes, alterações de gestores, contactos, etc...
As nossas bases de dados são recomendadas para diferentes tipos de acções de marketing, tais como:

•
•
•
•
•

Leads comerciais para dinamizar forças de vendas
Marketing directo
Tele marketing
Fax marketing
Email marketing

Obtenha os contactos das melhores empresas e faça crescer o
seu negócio
A escolha dos filtros a aplicar na segmentação de uma base de dados são extremamente importantes para se optimizar o retorno de uma
campanha de marketing. Os critérios mais utilizados na segmentação de uma base de dados são:

•
•
•

Sector de actividade
Localização geográfica
Volume de vendas / empregados

Os campos a incluir na base de dados escolhem-se em função dos objectivos de cada acção. Caso pretenda uma base de dados para uma
acção de tele-marketing o campo telefone deverá ser obrigatório. Os campos habitualmente incluídos nas bases de dados são:

•
•
•

Nome da empresa
Gestores (nome, título, função e sexo)
Contactos: morada, telefone, fax, email e website

Preços
•
•
•
•

0,25€ + IVA por registo
Dados incluídos: contribuinte, nome da empresa, actividade, data de constituição, forma jurídica, importa/exporta, morada,
telefone, fax, e-mail, website, até 5 gestores (nomes, títulos, funções e sexo) e até 8 executivos (nomes, títulos e funções)
Mais 0,05€ + IVA por registo para incluir adicionalmente informação sobre Vendas, Resultados e Empregados
Mais 0,30€ + IVA por registo para incluir adicionalmente informação sobre Risco Comercial
Encomenda mínima de 50€ + IVA

Contacto do Serviço de Apoio ao Cliente eInforma
Horário Dias úteis entre as 9h00 e as 18h00
Telefone 707 20 11 21
Email clientes@einforma.pt

