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Compnode
– din vej til vækst

Compnode er nordens største mediehus for online
produktmarkedsføring og virksomhedsinformation
inden for B2B i hele verden.

Skandinavien



Vi 
til

by
de

r Markedsføring

struktureret produktmarkedsføring er et godt supplement til din egen hjemmeside for markedsføring 
af din virksomheds produkter.

vores professionelle konsulenter hjælper dig med at finde frem til den online markedsføring, der for 
din virksomhed vil have den største effekt. Med løsninger som kompass, nordic suppliers og seO-
løsninger kan din produktmarkedsføring målrettes mod præcis den målgruppe, der er interessant for 
de produkter, du ønsker at afsætte.

Compnode hjælper dig med øget synlighed på nettet.

find nye kunder Og leverandører

spar tid og værdifulde ressourcer i salg og marketing og boost dit salg.

Med adgang til nordic suppliers og kompass, markedets største og mest anvendte B2B virksom-
hedsdatabaser, som dækker mere end 70 lande, kan du hurtigt, enkelt og effektivt få overblik over 
dine afsætningsmuligheder i de lande, du ønsker. værktøjet kan både bruges til direkte opsøgende 
salg, til at finde nye forhandlere/afsætningskanaler, analyse af markedspotentiale samt til at finde nye 
leverandører.

kOMPass

Kompass er den ultimative verdensomspæn-
dende B2B produktsøgetjeneste med repræ-
sentationer i 70 lande og med flere end 4,5 
mio. internationale virksomheder. 

Compnode har eneforhandling af varemærket 
kompass i norden. Dette giver Compnodes 
kunder adgang til verdens største produktsøge-
tjeneste, der er oversat til 25 sprog. Dette gør 
at en potientiel ny kunde kan søge på sit eget 
modersmål f.eks. Italiensk og stadig finde frem 
til dig, selvom din hjemmeside kun er på dansk 
og engelsk.

kompass globale dækning gør platformen uvur-
derlig for virksomheder, som søger nye leve-
randører, nye kunder eller som vil skabe vigtige 
forretningsforbindelser.

www.kompass.dk



nOrdiC suPPliers

Nordic Suppliers er en søgemaskine med 
flere end 270.000 virksomheder, med fokus 
på produkter og services, der er målrettet 
den nordiske industri.

nordic suppliers hjælper teknikere, konstruktø-
rer og indkøbere i norden til hurtigt at finde den 
rigtige leverandør til produktet, komponenten 
eller ydelsen, du søger.

Hvordan gør vi?

nordic suppliers stræber efter at have en rele-
vant beskrivelse af vores målgruppes produkt-
sortiment indenfor business to business. derfor 
arbejder vi hele tiden på at indsamle information 
og gøre disse søgbare i vores service.

dette og meget mere, gør nordic suppliers til 
et uvurderlig værktøj for virksomheder, som vil 
skabe nye forretningsforbindelser med andre 
nordiske virksomheder.

seO

seO udbydere findes der mange af i dag. det 
der skiller os fra de andre er, at vi i kraft af vores 
internationale samarbejdspartner ikke blot kan 
levere topplaceringer på google i danmark men 
også på de mest anvendte søgemaskiner på de 
eksport markeder der er relevante for dig.

vi kan derfor, som en af de bedste på markedet, 
hjælpe med at gøre jeres hjemmeside synlig 
både nationalt og internationalt.

www.nordicsuppliers.dk



Lande på KOMPASS

algeriet Holland Monaco syd afrika

arabiske emirater Hong kong Montenegro syd korea

argentina Hviderusland new Zealand spanien

armenien indien norge sri lanka

azerbaijan iran Peru sverige

Bangladesh irland Polen schweiz

Belgien italien Portugal taiwan

Brasilien japan rumænien thailand

Bulgarien kazakhstan rusland tjekkiet

Canada kina Polen tunesien

Chile kyrgyzstan Portugal tyrkiet

Colombia kroatien rumænien tyskland

danmark letland san Marino ukraine

egypten libanon serbien ungarn

finland luxembourg singapore usa

frankrig Marokko slovakiet østrig

georgien Mexico slovenien

grækenland Moldova storbritannien

kompass netværket udvides løbende på verdensplan.

kOMPass er Med sit unikke PrOdukt-
infOrMatiOnssysteM Og sin stOre udBredelse, 
den Mest Benyttede B2B dataBase WOrld Wide

Kontakt Compnode  
for yderligere information
tlf. 45 46 09 10
fax 45 46 09 11
info@compnode.dk
www.compnode.dk




