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AKTIVNĚ OSLOVTE 
NOVÉ ZÁKAZNÍKY.
Na portálu HBI můžete účinně hledat dodavatele, odběratele 
nebo monitorovat svou konkurenci. Naleznete zde více než 
2 350 000 českých a slovenských společností.

DATABÁZE, 
JAK JI POTŘEBUJETE

S přístupem do databáze HBI 
získáváte jednoduchý nástroj pro 
nalezení nových firem k dalšímu oslove-
ní. U každé firmy naleznete kompletní 
firemní informace na jediném místě. 
HBI umožňuje vytvářet přehledné vý-
stupy, které lze uložit pro další použití, 
nebo exportovat např. do MS Excel pro 
zpracování ve vlastních programech.

 Že získáte přesně ta data, která po-
třebujete, zaručí až 25 filtrovacích kri-
térií, která máte k dispozici. Vyhledávat 
lze podle základních údajů (název, 
IČ firmy, právní forma), regionálně 
(obec, okres, kraj), podle oboru činnosti 
(vč. CPV a NACE klasifikace) a velikosti 
firmy (obrat, počet zaměstnanců). Jako 
doplňková kritéria lze vyhledat např. 
pouze společnosti s telefonem nebo 
emailem a tak vybrat databázi pro di-
rect mailingové či telefonické oslovení.

VÝHODY PRO VÁS
S HBI získáte jednoduchý a účinný 

nástroj pro své marketingové a ob-
chodní aktivity – snadno naleznete 
nové potenciální zákazníky k aktiv-
nímu oslovení, a to nejen v České 
republice, ale i na Slovensku. 

U nalezených firem získáte uspořá-
dané a kompletní firemní informace, 
včetně základních ekonomických dat. 
Díky přehledným výstupům a mož-
nostem exportu nehrozí zdlouhavé 
přepisování údajů, data můžete ihned 
použít v dalších programech.

DALŠÍ MODULY
Obchodní příležitosti

Umožňují v rámci portálu HBI nejen 
prezentovat vlastní nabídky, ale také 
prohlížet zveřejněné poptávky a vypsa-
né veřejné zakázky. Nenechte si ujít 
šanci na uzavření dobrého obchodu.

Tiskové zprávy 
Tento modul umožňuje sledovat 

novinky a zveřejněné tiskové zprávy 
ze všech oborů, zároveň je ideální plat-
formou pro zveřejnění vašich novinek.

Nabídky práce
Poskytují ucelený přehled o aktuál-

ních i historických výběrových řízeních 
jednotlivých společností v databázi.

KOMU JE URČEN
Aplikace je primárně určena pro 

živnostníky, podnikatele a malé až 
střední společnosti.

Umožňuje snadno, na základě 
uživatelsky zadaných kritérií, vyhledat 
nové potenciální kontakty k oslovení 
a je tak ideálním pomocníkem pro 
marketingové a obchodní oddělení.

Více informací o produktu naleznete na www.bisnode.cz/marketingova-data

Marketingová data HBI

„Podnikání 
s přehledem“

V databázi českých a slovenských 
firem snadno naleznete nové od-
běratele vašich produktů a služeb. 
Ke každé firmě jsou k dispo-
zici základní ekonomická data 
a kompletní kontaktní údaje. Je 
již jen na vás, zda své potenciální 
zákazníky oslovíte telefonicky, 
mailingem, nebo přímo prostřed-
nictvím obchodníka.
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Marketingová data HBI
Jednoduchý filtr – až 25 filtrovacích  
kritérií umožňuje výběr databáze přesně  
dle vašich potřeb

Marketingová data HBI
Výsledné výstupy určené k okamžitému navo-
lání, nebo k uložení pro další práci

AKTIVNĚ OSLOVTE 
NOVÉ ZÁKAZNÍKY.

Více informací o produktu naleznete na www.bisnode.cz/marketingova-data
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