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Business intelligence voor 
uw sales & marketing

Mint NL is een onmisbare tool voor iedere 
sales- & market intelligence-afdeling. Deze 
database boordevol nuttige bedrijfsgegevens 
en zakelijke informatie heeft eenvoudige 
zoekschermen, waarmee u snel en 
eenvoudig de voor u wenselijke informatie 
kunt vinden. Mint NL biedt toegang 
tot een grote hoeveelheid waardevolle 
informatie over bedrijven, contactpersonen, 
nieuwsberichten en marktonderzoeken. 
Mint NL is bovendien eenvoudig te 
integreren met uw CRM-systeem.

MarktonderzoekManagers

NieuwsOrganisaties

Contact- en financiële 
gegevens van ruim 3 miljoen 
Nederlandse organisaties

Informatie over huidige 
en oud-bestuurders van 
ondernemingen in Nederland

Continu toegang tot 
nieuwsartikelen van Het 
Financieele Dagblad, MD Info, 
Reuters, Zephyr en Moreover

Nederlandse en wereldwijde 
brancheprofielen van 
Datamonitor en Morningstar



Modules

Mint NL biedt flexibele zoekmogelijkheden. De zoekschermen werken 
intuïtief en vereenvoudigen uw zoekopdrachten. U kunt zoeken op 
zowel vrije tekst als op criteria binnen een keuzemenu. U krijgt alleen 
die bedrijven getoond, die met het door u gewenste profiel matchen. 
Handig voor bijvoorbeeld het samenstellen van prospectlijsten.

Organisaties

De module Organisaties bevat bedrijfs- en financiële 
informatie van ruim 3 miljoen Nederlandse bedrijven. 
Daarnaast vindt u in deze module kredietscores, 
activiteitencodes, fusie- & overname-activiteiten, nieuws 
en relevante marktonderzoeken. Handige informatie 
die u kunt inzetten bij uw business development- en 
marketingactiviteiten. 

KvK-informatie

Ook vindt u bij elk bedrijf een link naar het originele uittreksel 
van de Kamer van Koophandel. U hebt dus snel toegang tot 
toelichtingen op de balans en winst- en verliesrekening van 
een bedrijf, tot gedetailleerde cijfers, kwalificaties van de 
accountant en de toekomstvisie van een bedrijf.

Inzicht in bedrijfsstructuren

U kunt de structuur van een bedrijf in een organigram laten 
weergeven, zodat u een duidelijk beeld krijgt van eventuele 
moeder- en dochterbedrijven. 

Managers

De module Managers geeft u informatie over huidige en 
oud-bestuurders en managers van Nederlandse bedrijven. 
U kunt per manager een rapport opvragen met het 
adres, de leeftijd, nationaliteit en huidige en voorgaande 
managementposities. Via een directe link kunt u het 
LinkedIn-profiel van managers bekijken. Van managers 
van beursgenoteerde bedrijven vindt u ook uitgebreide 
biografische informatie. 

Flexibele zoekmogelijkheden

U kunt managers zoeken door diverse criteria binnen 
een keuzemenu te selecteren. Denk hierbij aan 
leeftijd en geslacht, of de grootte en het soort bedrijf 
waarvoor de manager werkzaam is. Met deze flexibele 
en gebruiksvriendelijke zoekmogelijkheden kunt u heel 
specifiek zoeken op een groep managers of meer gegevens 
achterhalen van een bepaalde manager. 

Nieuws

In de module Nieuws vindt u artikelen van belangrijke 
nieuwsbronnen, zoals Het Financieele Dagblad, met meer 
dan honderd nieuwspublicaties. Maar ook van MD Info, met 
markt- en branchegerelateerde artikelen, afkomstig uit ruim 
700 bronnen, zoals vakbladen, dagbladen en e-zines. Verder 
vindt u in deze module internationale nieuwspublicaties van 
Reuters en artikelen over fusies & overnames afkomstig uit 
Zephyr, met een historie van drie jaar.

Altijd op de hoogte

Mint NL bevat verder een web watch-optie, die het 
mogelijk maakt om realtime het nieuws op internet te 
volgen. Moreover Technologies verleent u deze service en 
biedt u een breed scala aan belangrijke internationale 
en regionale publicaties, perspagina’s van bedrijven 
en overheidinstellingen, weblogs en audio- en video-
uitzendingen. Dat betekent dat u op ieder moment  toegang 
hebt tot de meest recente nieuwsberichten, zodat u altijd 
een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Marktonderzoek

De module Marktonderzoek bevat Nederlandse en 
internationale brancheprofielen, afkomstig van Datamonitor 
en Morningstar. Deze profielen worden gepresenteerd in 
een rapport en bevatten informatie over de branche, de 
grootte, marktaandelen van organisaties, de concurrentie en 
verwachtingen voor de sector. 

Snel toegang tot relevante informatie

U kunt met behulp van keywords eenvoudig en snel de voor u 
relevante sectorrapporten of documenten met betrekking tot 
een bepaald branche vinden.



Ontwerp uw eigen rapport 

Een rapport op maat maken is binnen Mint NL heel eenvoudig. In de module Organisaties 
kunt u uw eigen rapport of lijst ontwerpen en items toevoegen door het plaatsen van een 
vink. U kunt kiezen uit onder andere contactgegevens, bedrijfsstructuren, financiële data, 
managers, nieuwsberichten, marktonderzoek, fusie- & overnamedetails, grafieken et cetera. 
Bovendien hebt u ook nog de mogelijkheid om eigen aantekeningen te maken en deze te 
delen met uw collega’s, of deze toe te voegen aan uw zoekopdrachten.

Snel krachtige analyses

Met Mint NL kunt u snel een bedrijf of een groep van bedrijven analyseren. Geïntegreerde 
opties maken het mogelijk om een heldere analyse te maken. U kunt bijvoorbeeld het 
marktaandeel van een bedrijf berekenen of een groep bedrijven segmenteren op basis 
van omzet en bedrijfstak. Verder kunt u uw informatie in visuele aantrekkelijke grafieken 
weergeven, te gebruiken in rapporten of presentaties.

Blijf op de hoogte met Mint NL

Mint NL biedt de mogelijkheid om uw klanten en prospects te monitoren met het alert 
system. Als een rapport verandert of als het bedrijf voorkomt in een nieuwsartikel, ontvangt 
u een e-mail. Hierdoor blijft u op de hoogte van alle veranderingen met betrekking op uw 
klanten of concurrenten.

Mint NL in actie

Markt-
onderzoek Managers

Nieuws

Mijn rapport

Organisaties
 
 
Marktbewerking

Mint NL bevat onmisbare informatie voor uw sales- en 
marketingprojecten. U kunt deze namelijk gebruiken om 
nieuwe organisaties binnen uw verkoopgebied of -regio 
te traceren, om uitgebreide en gedetailleerde informatie 
over leads in te winnen voordat u op bezoek gaat, een 
prioriteitenlijst te maken van nieuw binnengekomen 
leads en overzichten te creëren voor sales- of 
marketingcampagnes.

De mailingwizard helpt u bij het verzamelen van de 
juiste contactgegevens en adressen, via een aantal 
eenvoudig stappen. Na het vinden van uw informatie 
ontvangt u een lijst in een formaat dat geschikt is voor 
uw database of mailingsoftware. Dit hele proces kost u 
slechts enkele minuten.



En u kunt nog meer voordeel halen uit Mint NL. U kunt 
deze bedrijfsdatabase namelijk integreren met uw 
business intelligence-systemen. Via een eenvoudige 
oplossing kunt u een link maken tussen uw CRM-
systeem en Mint NL. U hebt dan nog sneller toegang tot 
voor u relevante, gedetailleerde bedrijfsinformatie. 

Gericht prospects genereren

Bureau van Dijk kan daarnaast een ideaal klantprofiel maken binnen uw database, zodat u uw prospects nog 
beter kunt identificeren. Dit doen we op basis van kenmerken als branche, bedrijfsomvang en -grootte, regio 
et cetera. Vervolgens laadt u uw ideale klantprofiel in Mint NL, om zo nieuwe prospectlijsten te genereren.

Gebundelde kracht

Door het combineren van uw eigen data met data afkomstig uit Mint NL, kunt u nog krachtiger opereren en uw 
sales- en marketingafdeling versterken. Salesforce-gebruikers bieden we een Salesforce App, waarmee u nog 
eenvoudiger data kunt integreren.

Mint NL geïntegreerd in 
uw CRM-systeem
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