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MNOŽSTVÍ KONTAKTŮ PRO 
OBCHOD A MARKETING.
Proč ztrácet čas dohledáváním relevantních zdrojů, jejich 

následným zpracováním a vyhodnocováním? Albertina rovnou 

dohledá všechny platící firmy v ČR a SR dle vašich požadavků 

a představ, s využitím více než 200 výběrových kritérií.

CO ALBERTINA 
OBSAHUJE?

V Albertině najdete základní 
identifikační údaje, kontaktní údaje 
dle dostupnosti (telefon, email nebo 
webová adresa) a strukturované 
informace o kontaktních osobách.  
Součástí jsou také údaje o ekonomic-
ké kondici firmy, podrobnosti ke kon-
kursům a likvidacím, přehled vlastníků 
a podílů ve firmách a informace 
o ekonomicky spjatých subjektech.

Kontaktní osoba je uvedena 
u téměř 2,5 mil. subjektů. Jako 
výběrové kritérium lze využít i více 
než 1,2 mil. účetních závěrek a údajů 
z nich. Všechna data lze velmi rychle 
a pohodlně exportovat v požadované 
struktuře pro okamžité použití. 

ALBERTINA SLOUŽÍ
 • k přesnému výběru nových zákazníků
 • k hromadnému prověření firem 

díky funkci načtení neomezeného 
počtu IČ,

 • pro výběr firem lze použít více než 
200 marketingových i finančních 
kritérií,

 • pro hromadné obeslání zákazníků 
včetně oslovení konkrétních osob 
ve firmách,

 • k naplnění vlastního CRM či ERP,
 • pro analýzy vlastního nebo poten-

ciálního portfolia klien tů dle výše 
doporučeného kreditu.

Albertinu lze využít k řešení 
mnoha praktických otázek podni-
kání business-to-business; unikátní 
ekonomické charakteristiky firem 
ocení finanční a kreditní manažeři 
nebo analytičtí pracovníci. Na jednom 
místě najdete nástroje pro ohodnocení 
vlastního portfolia zákazníků i pro 
vytipování nových kontaktů.

Více informací o produktu naleznete na www.albertina.cz

Albertina

„Náskok díky 
informacím!“

V Albertině získáte sofistikovaný 
nástroj pro uspokojení mnoha 
potřeb kreditního, finančního, 
obchodního a marketingového 
oddělení ve vaší firmě. Prověříte 
hromadně zákazníky, dodavatele 
i kontakty a vytipujete potenciální 
nové zákazníky jen mezi těmi, 
kteří spolehlivě plní své závazky. 
Nemusíte spoustu dat pracně 
pořizovat do svého CRM systému, 
jednoduše si data vyexportujete 
tak, jak potřebujete.
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SILVER EDITION GOLD EDITION

Vše co obsahuje Silver Edition 

Informace o platební morálce 

Ekonomické údaje, ukazatele, grafy

Účetní závěrky

Informace o ekonomicky spjatých skupinách*

Marketingové a kontaktní údaje

Vyhledávání dle GPS souřadnic*

Vyhledávání dle počtu zaměstnanců

Analytický nástroj Report

* Dostupné pouze pro ČR
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Albertina
Graf historie platební morálky

Albertina
Dílčí přehled výběrových kritérií

Více informací o produktu naleznete na www.albertina.cz

MNOŽSTVÍ KONTAKTŮ PRO 
OBCHOD A MARKETING.

Albertina
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Dny zpoždění

Odvětví

Dny zpoždění

Platební historie
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