
NAJDĚTE SVÉ BUDOUCÍ OBCHODNÍ 
PARTNERY S PRODUKTEM COFACE 

Coface Business Finder vyhledává v největší databázi ve 
střední a východní Evropě a pomáhá vám tak vybrat vaši 
cílovou skupinu. Všechny společnosti již byly Cofacem 
kreditně prověřeny, abychom zajistili nejlepší kvalitu vašich 
budoucích partnerů.

Přejděte na platformu InfoIcon a najděte své budoucí 
obchodní partnery ve 3 jednoduchých krocích:

1. Filtrování společností podle různých kritérií
Výběr můžete přizpůsobit pomocí filtrů v našem 
interaktivním online nástroji Business Finder                                                
http://icon.cofacecentraleurope.com. Pro doladění 
své cílové skupiny, můžete využít následujících kritérií:
• Umístění: 
Filtrování společností prostřednictvím jejich země, 
regionu, města nebo PSČ. Tento výběr je založen na 
hlavní adrese nebo centrále společnosti. Můžete jich 
přidat více nebo je zakázat volbou „není“.
• Odvětví:
Zvolte až 3 NACE kódy nebo zadejte klíčové slovo 
pro popis odvětví. Výběr „není“ vyřadí určité činnosti.

VYBERTE NOVÉ CÍLOVÉ SKUPINY VE 
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ

• Detailní údaje o společnosti:
Filtrovat můžete mimo jiné podle počtu 
zaměstnanců, obratu, celkových aktiv, 
právní formy a dalších. Vždy se jedná o 
poslední dostupné údaje.
• Vedoucí pracovníci:
Tímto filtrem omezíte svůj výběr na firmy, 
kde jsou k dispozici vybrané klíčové 
kontakty.
• Import / Export:
Společnosti mohou být také filtrovány 
na základě jejich dovozní a nebo vývozní 
činnosti.

2. Ze získaných výsledků vyberte vámi 
požadované
Jakmile se rozhodnete pro Vaši cílovou 
skupinu, definujte svou výstupní sestavu 
na druhé stránce Business Finder. Pokud 
nejsou přidány žádné další výstupy, budou 
ve finálním souboru uvedeny obecné infor-
mace o vybraných společnostech, včetně: 
názvu, adresy společnosti, identifikačního 
čísla společnosti, země, právní formy, NACE 
kódu a popisu (je-li k dispozici).

Kromě již uvedeného můžete v rámci 
Vašeho výstupu zobrazit:
• Detaily vedení společnosti
• Kontaktní údaje společnosti
• Velikost společnosti
• Klíčové finanční údaje
• Import / export země

Business Finder
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3. Před zakoupením a stažením konečného 
seznamu si upravte svůj výběr kolikrát potřebujete
Zobrazte výsledky a zkontrolujte, zda váš výběr 
odpovídá vašim potřebám. Parametry vašeho výběru si 
můžete uchovat pro pozdější využití. Vraťte se kdykoli je 
třeba a upravte své parametry tak, abyste získali různé 
výsledky. Ve chvíli kdy je váš výběr finální, pokračujte 
k objednávce.

Vaše benefity:
• Pokrytí: největší databáze ve střední a východní 

Evropě s 30 miliony společností
• Kvalita: všechny společnosti jsou již Cofacem 

PRO DALŠÍ INFORMACE NÁS KONTAKTUJTE:
+420 246 085 411
SALES-CZ@COFACE.COM 

COFACE 
NÁM. I. P. PAVLOVA 1789/5  
120 00 PRAHA 2

www.coface.cz

Business Finder

prověřeny pro rating 4-10
• Použitelnost: interaktivní nástroj s neo-

mezenou možností nastavení a změny 
filtrů před finální objednávkou

• Přizpůsobení: výběr lze měnit tak často 
jak chcete a můžete tak lépe vyladit vaši 
cílovou skupinu

• Transparentnost: množství firem podle 
nastavených filtrů se zobrazuje při výběru 
průběžně již během zadávání parametrů

• Okamžité výsledky: výstupní soubor 
se generuje v okamžiku, kdy potvrdíte 
objednávku

• NAJDĚTE NOVÉ 
OBCHODNÍ PARTNERY A 
OSLOVTE JE

• AKTUALIZUJTE A 
ZLEPŠETE SVOU 
DATABÁZI CRM

• ANALYZUJTE SVÉ TRHY 
A KONKURENCI


