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Marketing e vendas

Faça crescer o seu negócio   Descubra todos os benefícios que o Insight View tem para oferecer em iberinform.pt

Conheça qual é a posição da sua empresa relativamente à concorrência.

Compare o seu risco de incumprimento, limite de crédito, balanços, 
demonstrações de resultados face a quatro empresas concorrentes e receba 
alertas sobre qualquer alteração relevante.

Conheça melhor o seu público-alvo.

Crie listas com a sua carteira de clientes, analise-os e conheça-os de forma 
individual ou agregada: vendas médias, score rating, antiguidade, setor, 
tamanho, etc.

Selecione o melhor fornecedor: agências de marketing e publicidade, 
merchandising, produção, etc.

Compare até 5 fornecedores e avalie qual é o mais estável e qual oferece as
melhores garantias.

Torne as suas campanhas de Marketing Direto ou Televendas mais eficazes.

Segmente a base de dados de empresas e empresários tendo por base critérios 
geográficos, setoriais, de dimensão, risco de incumprimento, etc., e transfira um 
ficheiro pronto para entrar em contacto. Centre as suas campanhas em possíveis 
consumidores solventes que lhe permitam estabelecer relações comerciais a 
longo prazo. 

Além disso, poderá criar um perfil do seu potencial cliente através da sua 
carteira de clientes e extrair da nossa base de dados aqueles que sejam 
semelhantes.

Marketing e Vendas
Listas. Análise agregada de dados 
económicos de um conjunto de até
5000 empresas.

Comparação. Comparação de
indicadores financeiros e de
risco de até 5 empresas.

Marketing. Bases de dados com 
segmentação e download online.

Alertas. Notificações diárias sobre 
a evolução das empresas ou dos 
empresários que se encontra a seguir.

Recomendado por
97% dos nossos clientes.
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Esteja um passo à frente da concorrência e venda a empresas
criadas recentemente. 

Transfira a lista de empresas que são criadas todos os meses e seja o 
primeiro a oferecer-lhes os seus produtos e serviços. 

Aumente o seu volume de negócios com clientes que melhoram os seus 
resultados financeiros.

Receba e analise as informações diárias dos acontecimentos positivos 
dos seus clientes, como o aumento de vendas ou lucros, e aproveite a 
oportunidade para aumentar o seu negócio com eles.

Ofereça à sua força comercial uma potente ferramenta de prospeção.

As equipas de vendas podem segmentar e consultar fichas de contacto da 
sua área de forma rápida e online.

Melhore e analise a situação financeira da carteira de clientes da sua
equipa comercial.

Conheça os resultados financeiros e a solvência da sua carteira de clientes. 
Poderá analisar a situação por zonas, segmentos ou canais. Deixe de efetuar 
vendas em setores que não são rentáveis e retire da sua carteira as empresas 
com maior probabilidade de incumprimento.
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