
Over Infobel : Kapitol is de onderneming die Infobel-producten levert gespecialiseerd in onlinediensten en B2B. Kapitol-Infobel, wereldwijd digitaal platform, 
publiceert een database met meer dan 350 miljoen telefoonabonnees en 186 miljoen ondernemingen in de hele wereld die voortdurend aangepast wordt. 
Kapitol is in de hele wereld actief en stelt ook heel wat B2B-oplossingen voor, waaronder een ruim gamma aan producten en diensten voor de verbetering, de 
verwerving of het gebruik van gegevens met het oog op de publicatie, marketing, webvertising, enz.

CONTEXT DATA! 
     GLOBAL DATA!
          LOCAL DATA!

VERBETEREN DE KWALITEIT VAN MIJN DATABASES

DE BESTE LEADS VOOR MIJN KLANTENWERVING
EN MARKETING

Mijn targeting van professionals met een hoge toegevoegde waardeONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

EEN GEAUTOMATISEERDE, SNELLE EN KWALITEITSVOLLE DIENST 

Doelgroep B2B

Wist u dat?
•  De SoHo*-bedrijven verschuilen zich in uw B2C-bestanden. Met Infobel kunt u ze identificeren. In een a priori 

gedefinieerde populatie zoals B2C schuilt een doelgroep met hoge toegevoegde waarde. Wij sporen die voor u op! 

•  U beschikt over een B2B-bestand, maar kent u de exacte waarde ervan? Binnen uw B2B-bestanden bevinden zich 
doelgroepen met hoge toegevoegde waarde. Wij sporen ze voor u op en identificeren ze.

1   Automatische standaardisering van 
het bestand voor de verrijking 

  De standaardisering van een adres gebeurt op basis van 
de volgende informatie : 

 Volledig adres (straat en nummer) - Locatie - Postcode

3   Levering van het bestand: 
3 mogelijkheden

 •  Levering in 3 werkdagen > batch :  het bestand wordt 
teruggestuurd per mail of op een cd/dvd   

 •  Levering in real time > batch automatisé : geautoma-
tiseerde batch: het bestand wordt op een ftp-server 
opgeladen  

 •  Le transactioneel (terugkeer van de transactie in HTML- 
formaat)

2   Verrijking en/of bevestiging 

 a. Residentieel (B2C):  
  Opsporen van een B2B-activiteit in een B2C-groep. Iden-

tificatie van de SoHo*-doelgroepen in een bestand met 
particuliere contacten op basis van identificatiegege-
vens : naam - adres - plaats - telefoon - geboortedatum

 b. Business (B2B):
  Vertrekkende vanuit uw B2B-bestanden sporen we 

potentiële klanten op via een score voor hun commer-
ciële activiteit (een cijfer). Deze score wordt opgesteld 
op basis van commerciële identificatiegegevens zoals :  
telefoon - btw-nummer - e-mailadres - url - klassering in 
de Infobel-telefoongids 

 c. Btw + KBO:  
  Op basis van het ontvangen B2B-bestand, bevestiging en/of 

verrijking van het btw-nummer en/of het KBO-nummer op 
basis van identificatiegegevens : naam - adres - plaats - tele-
foon - btw - KBO-nr. - … 


