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DEJTE O SOBĚ VĚDĚT 
POTENCIÁLNÍM KLIENTŮM.
Naším cílem je zajistit vám kvalifikované kontakty. Kombinovanou 
prezentací na našich portálech oslovíte optimální cílovou skupinu 
– měsíčně v souhrnu přes půl milionu kvalifikovaných uživatelů ze 
společností z České republiky, Slovenska i dalších zemí.

NAŠE PORTÁLY
Katalog firem HBI zahrnuje všechny 

právnické osoby v České republice, 
zařazené podle oboru činnosti, a je 
tak vhodným nástrojem pro hledání 
nových dodavatelů. Vhodně zvolenou 
prezentací posílíte svou pozici a vidi-
telnost pro uživatele.

Díky své produktové specializaci 
umožňuje WLW, profesionální vyhle-
dávač výrobků, přesné zařazení vaší 
firmy do vybraných skupin výrobků 
a služeb. Unikátní index 35 000 
produktových skupin garantuje přesné 
zařazení pro jakýkoliv obor a tím 
i snadné nalezení pro uživatele portálu. 

OPTIMÁLNÍ ZACÍLENÍ
HBI  a WLW představují efektivní 

nástroj pro získání nových obchod-
ních kontaktů. Naše vyhledávače 
používají pro svou práci kvalifiko-
vaní uživatelé z řad firem – nákupčí, 
zástupci marketingových a výrobních 
oddělí, střední management, podni-
katelé. Naši uživatelé jsou zpravidla 
uprostřed nákupního procesu – 
vyhledávají výrobky, služby a nové 
dodavatele pro svou firmu. Vaše 
výrobky a služby tak naleznou v tom 
nejpříhodnějším okamžiku.

PREZENTOVANÉ  
ÚDAJE

V závislosti na zvoleném balíčku 
prezentace obsahují:
 • kompletní kontaktní údaje – adresa, 

telefon, fax, aktivní odkaz a aktivní 
email

 • prezentace polohy firmy na mapách
 • kontaktní osoby k firmě
 • zveřejnění loga firmy na obou 

portálech
 • příjem poptávek a veřejných 

zakázek přes poptávkové systémy 
obou portálů

 • zápis ve zvolených produktových 
skupinách ve WLW

 • garantované zobrazení na první 
straně ve WLW

 • přednostní zobrazení firmy v HBI
 • profil firmy nebo popis činnosti
 • vzájemné propojení prezentací 

na HBI a WLW
 • prezentace získaných certifikátů

PŘÍNOSY  
PRO VAŠI FIRMU

Budete prezentováni na dvou před-
ních B2B portálech a oslovíte firemní 
klientelu – v součtu přes 500 000 
kvalifikovaných uživatelů měsíčně. 
Pro navázání kontaktů naleznou 
uživatelé kompletní kontaktní údaje. 
Díky prezentaci na míru tak můžete 
nové zakázky.

Více informací o produktu naleznete na www.bisnode.cz/firemni-prezentace

Firemní prezentace

„Získejte nové 
zákazníky“

Kombinované firemní prezentace 
na B2B portálech představují efek-
tivní nástroj pro každou firmu, jak 
potenciálním zákazníkům předsta-
vit své výrobky či služby a oslovit 
je svou nabídkou. Kvalifikovaní 
uživatelé z řad firemní klientely 
hledají na našich portálech nové 
zákazníky. Budete mezi nimi?
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Prezentace na HBI.cz
Náhled firemního detailu s úplnými  
informacemi o firmě

Prezentace na WLW.cz
Seznam firem u zvoleného produktu 
s kompletními kontaktními údaji  
ke všem firmám
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