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Dane są najcenniejszym zasobem naszych 
czasów… 
i zmieniają świat, jaki znamy.

*) ZB = Zettabytes, 1021 bytes

2010

1,2 ZB*

2009

0,8 ZB*

2015

8 ZB*

2020

35 ZB*
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Bisnode w skrócie
Kilka faktów o firmie

130 000 

klientów
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na świecie



Rozwiązania dla wyzwań biznesowych
Nasze dane pomagają firmom podejmować mądre decyzje

Wzbogacone i 

poprawne dane

Ocena ryzyka

Numer

identyfikacyjny 

D&B D-U-N-S 

Pozyskiwanie nowych

klientów

Analizy



Zyskaj nowe możliwości dzięki wzbogaconym i poprawnym 
danym
Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu danych poznasz prawdziwy obraz klienta i sytuacji firmy. 
Zrozumiesz szanse i zagrożenia



W czym możemy Ci pomóc?
Wysoka jakość danych w Twoich systemach i procesach



W czym możemy Ci pomóc?
Nowe dane 



Maksymalizuj zyski dzięki większej wiedzy o klientach
Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu danych dotrzyj do nowych klientów, pobudź sprzedaż i 
ogranicz ryzyko



Co jest Twoim wyzwaniem?



Unikaj ryzykownych kontrahentów
Dzięki pełnej wiedzy o swoich klientach i dostawcach ograniczysz ryzyko strat finansowych



Co jest Twoim wyzwaniem?



Co jest Twoim wyzwaniem?



Automatyzuj procesy decyzyjne
Użyj wysokiej jakości danych, analityki predykcyjnej i nowoczesnej technologii do poprawy 
efektywności procesów decyzyjnych w codziennej pracy
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W czym możemy Ci pomóc?



Nasze produkty
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Dziękuję za uwagę!
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