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EasyBusiness
Uw oplossing bij het zoeken naar sales leads!

Dataplatform     Analyse    Geolocatie



Een database van

10 miljoen 

bedrijven

Wereldwijd 

toonaangevend 

B2B platform 

Target uw sales & 

marketing

24/7 toegang tot online business data

In kaart brengen van uw prospecten

EasyBusiness is een krachtig wereldwijd B2B zoekplatform dat u helpt 

bij het plannen en organiseren van uw verkoop, marketingcampagnes en 

leadgeneratie activiteiten.

Contacteer leidinggevenden onmiddellijk

Onze geavanceerde en gebruiksvriendelijke online tool helpt u om gerichte 

datalijsten te maken en geeft u ook de mogelijkheid om relevante prospecten 

onmiddellijk te contacteren, dit bespaart u zowel tijd als geld!

ONZE EASYBUSINESS OPLOSSING

Wie kan genieten van deze dienst?

'Simpel gezegd, ik wil een uitgebreide,

toch eenvoudige wereldwijde zakelijke 

informatie database'

Franck

Marketing Manager

‘Toegang tot gedetailleerde zoek 

criteria is essentieel want ik ben op 

zoek naar details en precisie'

Lise

Sales Manager

'Ik heb niet alleen een klanten 

database nodig maar ook een tool 

dat mij zal helpen om het meeste 

eruit te halen'

Marc

Marketing & Sales Manager



BELANGRIJKSTE EASYBUSINESS 

KENMERKEN

LOCALISEER
Kies een geografisch gebied, 

afhankelijk van uw zoekcriteria en 

krijg een geolocatie overzicht

ZOEKPLATFORM
Combineer zoekfilters en bewaar / 

exporteer uw zoeklijsten

ANALYSEER
Raadpleeg grafische en 

statistische rapporten

Toegang tot meer dan 5 miljoen bedrijven 

wereldwijd

Voeg notities rechtstreeks toe aan uw 

zoeklijst  waardoor je uw prospectie beter 

kan opvolgen en meer details verkrijgt

Toegang tot 12 miljoen namen van 

leidinggevenden. Gebruik meer dan 60 criteria 

om zich te richten op specifieke markten, zowel 

lokaal als in het buitenland

Een lokaal gevestigde customer support is 

steeds beschikbaar om u te helpen als u vragen 

hebt betreffende het gebruik van de tool 

Wat maakt het verschil?
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