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InfoTorg Företag

internationell
företagsinformation
InfoTorg erbjuder, som exklusiv återförsäljare, kvalificerad internationell företagsinformation från Dun &
Bradstreet, D&B. Databasen omfattar idag ca 180 miljoner företag i över 200 länder och ca 1,5 miljoner
uppdateringar görs varje dag. Varje företag har ett unikt
D-U-N-S® Nummer, en global standard som används
av både FN och EU. Datakvaliteten på informationen från
D&B är mycket hög.
Internationell affärsinformation underlättar lönsamma och säkra affärer.
Den ger dig rätt beslutsunderlag inom
riskhantering, inköpskonsolidering
och prospektering/marknadsanalys.
Du kan fokusera på tillväxt och högre
lönsamhet på ett mycket säkrare sätt.

landgränserna. Informationen samlas
in dagligen från tusentals källor, den
sammanställs, redigeras och verifieras.
Kvaliteten hjälper användarna av
informationen att fatta lönsamma
beslut.

Oslagbar
datakvalitet

Vad är D&B D-U-N-S®
Nummer?

D&B säkerställer kvaliteten i sin
information genom något de kallar
DUNSRight™- processen. Informationen värderas utifrån att den är riktig,
komplett, färsk och användbar över

D-U-N-S® Nummer är ett globalt
identifikationsnummer som tilldelas
av D&B.
Man kan kalla D-U-N-S® Nummer
globala organisationsnummer.

Om Dun & Bradstreet Sverige
D&B är världens äldsta
leverantör av affärs- och
kreditinformation. I över 165 år
har de hjälpt till att möjliggöra
B2Bhandeln.
Deras kredit-, inköps- och
marknadsföringslösningar
hjälper företag att reducera
kreditrisker, hitta lönsamma
kunder samt hantera inköp på
ett effektivt sätt.
Mer information hittar du på
www.dbsverige.se

BISNODE
Tel: +46 (0)8 555 681 00
E-mail:
information.se@bisnode.com

Ta inga beslut innan du
har all information
Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.se

Besöksadress:
Sveavägen 151, Stockholm
Postadress:
Bisnode, S151,
SE-105 99 Stockholm
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Välj bland tre olika
rapporter

Verksamhet och
ekonomi

InfoTorg erbjuder D&B:s information
paketerad i tre olika rapporter. Informationen kommer att ligga tillgänglig
inne i InfoTorg Företag för alla kunder.

Grundinformation samt

Välj den rapport som passar ditt informationsbehov bäst.
●● Grundinformation
●● Verksamhet och ekonomi
●● Koncerninformation

Grundinformation
●● D-U-N-S® Nummer
●● Företagsnamn
●● Besöksadress
●● Telefonnummer

●● Postadress
●● CEO
●● Ledande befattningshavare
●● SIC-kod
●● Verksamhetstyp
●● Lokal näringsgrenskod
●● Bolaget grundat år xx
●● Omsättning
●● Resultat
●● Nettotillgångar
●● Antal anställda
●● Juridisk form

●● Nationellt ID-nr

Koncerninfo

●● Landskod

Grundinformation

●● Stadskod

Verksamhet och ekonomi samt
●● Status aktiv/inaktiv
●● Import/Export
●● Koncerninformation
●● Moderbolag
●● Koncernmoder nationellt
●● Koncernmoder internationellt
●● Adress moderbolag
●● Adress koncernmoder

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.se

Om Bisnode
Bisnode finns idag på 19 marknader och är en av Europas ledande leverantörer av beslutsstöd. Totalt är vi cirka 3 000
medarbetare i vår organisation,
individer som berikar oss med
sin expertis, kultur och humor,
med sina intressen, kunskaper
och na¬tionaliteter. Den här
mångfalden är central. För det
är när alla bidrar med just sina
idéer, tankar och synpunkter
som Bisnode utvecklas som
företag.

