
D&B HOOVERS

İhracatçının GlobalVeri Tabanı



Ticari kararlarınızı güvenle alın!

220’den 
fazla ülke

30.000’in
üzerinde veri

kaynağı

Günlük 5 
milyonun 

üzerinde veri 
güncellemesi

400+ milyon 
firmadan oluşan 

dünyanın en 
büyük ticari veri 

tabanı

Dun & Bradstreet ticari hayatın her aşamasında ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi satış ve

pazarlama,risk,uyumluluk ve tedarik zinciri yönetimi çözümleri ile sunar.

175+ yıllık
ticari bilgi
deneyimi



Online ve Kolay  
Kullanım

Global Firma
Araştırma

D&B Hoovers içerisinde 

yer alan120 filtreleme 

başlığı ile pazar 

araştırmalarınızı kolaylıkla 

yürütürken,hedef firmaları  

listeleriniz üzerinden takip 

edin.

Seçtiğiniz firmalar,kontaklar  

ve oluşturduğunuz listeleri 

ana sayfanıza ekleyin.Bu  

sayede dilediğiniz zaman 

listelere hızlı erişim 

sağlarken mevcut 

gelişmelerden haberdar 

olun.

Hedef Firma Listeleri 

Oluşturma

210+ milyon firma ve 

210+ milyon kontak 

arasından hem yerel hem 

de global çapta ihtiyacınız 

olan firma bilgilerine hızlı 

bir biçimde erişin.

D&B Hoovers, hedef pazarlarınız için güvenilir ticari bilgilere online olarak

ulaşmanızı sağlar ve potansiyel firma belirleme sürecinizi kolaylaştırır.

Sektör Raporlarına
Erişim

Sektör raporları 

sayesinde ilgilendiğiniz 

sektörlere ilişkin 

detaylı bilgileri içeren 

rapor,analiz ve  

haberlere ulaşın.
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SAYILARLA D&B HOOVERS

6
kıta

220
ülke

210+
milyon  

firma

5
milyon 

günlük 

güncelleme

1000
sektör

bilgisi

210+
milyon 

kontak bilgisi

120
filtre kriteri

3
milyon 
firma 

soy ağacı

30K
veri kaynağı



D&B Hoovers, hedeflediğiniz firmalara ilişkin etkin listeler oluşturmanızı

sağlayarak satış ve pazarlama verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur.

Sektörler

hakkında

detaylı analiz

Filtreleme 

yoluyla hedef 

firma araştırma

Doğru 

kontaklara  

erişim

Firma 

ihtiyaçlarını  

belirleme

Müşteri kazanımı

> > > >



 Genel bilgiler

 Firma yapısı

 Yönetici bilgileri

 Karar organizasyon şeması

 Finansal bilgiler

 Öne çıkan gelişmeler

 Ürün ve markalar

 Üst kuruluş/sahiplik bilgileri

 Rakip analizleri

 Sektörel bilgi ve haberler

D&B Hoovers ile potansiyel müşterilerle ilgili hangi bilgilere sahip olabilirim?



Potansiyel 

müşteri arama 

sürenizi 1/3

kısaltın

%60 oranında 

daha fazla 

potansiyel

müşteri tespit

edin

İhracat cironuza

%10+ katkı

sağlayın

Satış kazanma 

oranınızı %30 

yükseltin

Doğru firmaları hedefleyerek pazar araştırma 

verimliliğinizi artırın.

$
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Doğru ve güncel bilgiler ile 

listeler oluşturup, gelişmelerden 

anında haberdar olun.

PAZARLAMA

Müşteri toplantınızda 

sorabileceğiniz soruları 

öngörün.

SATIŞ

Geniş pazar 

değerlendirmesi ile 

büyük resmi görün.

İŞ GELİŞTİRME

Mevcut ve potansiyel 

müşterileriniz hakkında

belirli finansal bilgilere erişin.

FİNANS

Tedarikçilerinizin finansal 

durumlarını öğrenin ve daha 

verimli anlaşmalar yapın.

SATIN ALMA

Araştırdığınız firmanın öne 

çıkan ürünleri hakkında 

bilgi sahibi olun.

ÜRÜN 
YÖNETİMİ

Araştırma raporlarınız

için anlık doğru bilgiler

elde edin.

FİRMA 

ARAŞTIRMA

Sektörün önemli 

oyuncuları hakkında 

bilgiler edinin.

SEKTÖREL  
ANALİZ

D&B Hoover’s’dan Faydalanabileceğiniz Alanlar
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Nokta atışı pazar araştırması için D&B Hoovers’a anlık erişim sağlayın.

D&B Hoovers 

ile pazar araştırma 

ihtiyacınız ve satış 

hedefleriniz

doğrultusunda güncel

ve güvenilir ticari

verilere ulaşarak

fark yaratın.

•Güncel firma listeleri

•Haber takibi

•Kişiselleştirilmiş arayüz

•Sektörel bilgiler
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Fortune 500 şirketlerinin %90’ından fazlası ticari kararlar alırken

D&B çözümlerinden faydalanıyor.



CRIF Enformasyon Derecelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:18
34398 Maslak İstanbul

Telefon: +90 212 365 40 00 - 327 22 38


