Sprinx Merk je nejaktuálnější a nejobsáhlejší marketingová
databáze firem a živnostníků v České a Slovenské republice.
Tento obchodní a marketingový nástroj obsahuje detailní
informace o každé firmě, živnostníkovi i podnikateli v České
a Slovenské republice. V databázi je přes 4.000.000 subjektů,
z toho 2.245.000 aktivních. Každá změna u firmy či vznik nové
firmy je zaevidována během 24 hodin.
Uživatelé Salesforce už nejsou odkázáni pouze na
veřejně dostupné zdroje informací, odpadají tedy starosti
s ověřováním aktuální platnosti a pravdivosti údajů. Sprinx
Merk umožňuje získat nesrovnatelně více důležitých
informací k danému subjektu, stejně jako přímého náhledu
na základní data, která jsou přehledná, a navíc obsahují
monitoring mediálních výstupů. Velkou přidanou hodnotou
Sprinx Merk je, že data se nemusí do Salesforce dlouze
a složitě kopírovat. Ovládání je velice intuitivní – stačí je
automaticky načíst jediným kliknutím.

Podrobnější popis
 100% ověřené telefony – pevné linky, mobilní linky
650 000 ověřených čísel
 Obraty a počty zaměstnanců za posledních 10 let
 Zisk, přesný obrat, finanční ukazatele a další data
z účetních závěrek
 Kontaktní osoby
 Věk, pohlaví, národnost kontaktních osob
 Ověřené adresy – sledujeme doručitelnost
 Emaily, webové stránky
 IČ, DIČ, ne/plátce DPH
 Obory hlavní a vedlejší dle NACE
 Data vzniku i zániku subjektů
 Právní forma, ekonomická aktivita
 Číslo účtu, používaná banka

www.sprinx-consulting.cz

Chcete získat nové zákazníky, lépe segmentovat ty stávající
a monitorovat trh včetně konkurence?
Databáze firem obsahuje tyto údaje:

Ověřené telefony
756 091 telefonů

Ověřené e-maily
443 484 e-mailů

Osoby z Linkedin
200 000+ osob

Kontaktní osoby
2 245 484 osob

100% kvalita dat
jen ověřené kontakty

24/7 aktualizace
vždy aktuální data

Všechna zařízení
mobil, tablet, počítač,
CRM

Export do Excelu
a CSV, API a kamkoliv
jinam

CRM

API

Moduly pro CRM
data ve vašem CRM
na kliknutí

Můžete využít API
a napojit libovolnou
aplikaci



Díky tomuto doplňku budete mít aktuální a přesné informace o Vašich zákaznících v nejlepším CRM systému na světe.
Tato data pomohou Vaší firmě efektivněji cílit marketing, zvyšovat obraty i sledovat konkurenci a trh.

Sprinx Consulting s.r.o. je dceřinou společností české technologické firmy Sprinx Systems,
a.s.. Zaměřujeme se na poradenství v oblasti platformy Salesforce, potažmo VEEVA, a to
včetně implementace. Dalším oborem naší působnosti jsou „front-end“ systémy – tedy
webová řešení, s jakými přicházejí do styku běžní uživatelé.

www.sprinx-consulting.cz

