GLOBAL
REFERENCE SOLUTION TM
Encontre os melhores clientes, em todo o mundo
O Global Reference Solution (GRS) é uma aplicação de navegação on-line
na base de dados mundial da D&B Worldwide Network
Permite-lhe informar-se sobre quaisquer empresas internacionais ou
nacionais, obtendo dados:
DE CONTACTO

SOBRE O TIPO DE ATIVIDADE

SOBRE LIGAÇÕES A
QUAISQUER EMPRESAS,
EM TODO O MUNDO

SOBRE A DIMENSÃO DO NEGÓCIO

O GRS É O MELHOR ALIADO, A CADA MOMENTO
Permite:
→→ Fazer contactos nacionais e internacionais com mais segurança e rapidez.
→→ Ter a certeza de que as empresas que querem fazer negócios consigo têm o potencial pretendido.
→→ Rentabilizar as suas campanhas comerciais,
obtendo informação sobre potenciais clientes na zona para onde se desloca.

LEVE AS SUAS EXPORTAÇÕES AO DESTINO CERTO
284 milhões de registos em todo o mundo.

Criação de listagens e visualização de todos os relatórios
GRS sem custos adicionais.

1,6 milhões de grupos empresariais e 7,5 milhões de
ligações de negócios públicos e privados em todo o mundo.

Disponível a qualquer hora e em qualquer lugar,
necessitando apenas de acesso à internet.

Pesquisas flexíveis e ilimitadas, com apenas um ou vários
critérios.

Download, em vários formatos possíveis, para as aplicações
de que dispõe. Facilidade de navegação e utilização da
solução.
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GLOBAL
REFERENCE SOLUTION TM
PRINCIPAIS VANTAGENS
CONDUZA A PESQUISA SEMPRE E COMO QUISER

Para encontrar a(s) empresa(s) que cumprem os seus critérios de pesquisa, basta indicar ao GRS o que
pretende: o país onde está sediado, o tipo de negócio, a dimensão do negócio, a data de início de atividade
ou a zona, o grupo a que pertence etc.

INFORMAÇÃO SOBRE LIGAÇÕES EMPRESARIAIS

Só esta aplicação lhe pode mostrar a mais completa rede de ligações empresariais, porque assenta na
base de dados da D&B, que está em desenvolvimento há 160 anos. Também lhe mostrará a que outras
empresas estão ligados os gestores de cada empresa.

EXPORTAÇÃO DE DADOS

Basta escolher o que pretende exportar e o formato pretendido (PDF, CVS etc).

APOIO

Os nossos clientes não têm dificuldade em usar esta aplicação em inglês, mas temos mesmo assim uma
equipa dedicada a dar formação (ao telefone ou presencialmente), além de termos disponível um guia do
utilizador on-line.

EXPERIMENTE O GRS

SOBRE A INFORMA D&B
A Informa D&B é especialista no conhecimento do tecido empresarial. Através de análises inovadoras, disponibiliza o acesso a informação atualizada
e relevante sobre a atividade de empresas e gestores, fundamental para a condução dos negócios dos seus clientes. A Informa D&B está integrada na
maior rede mundial de informação empresarial, a D&B Worldwide Network, com acesso aos dados de mais de 400 milhões de agentes económicos em
todo o mundo. A base de dados empresarial da Informa D&B é a mais utilizada em Portugal, servindo mais de 500 mil utilizadores através das duas
marcas: INFORMA e eInforma.

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE
808 29 30 29
apoio@informadb.pt
www.informadb.pt
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INFORMA D&B (SERVIÇOS DE GESTÃO DE EMPRESAS)
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, 1 - 3A
1050-094 Lisboa

