
Hoe gebruikt u

GeoTop?



Wie zijn uw klanten? Waar liggen de blinde vlekken in de

geografische spreiding van uw portefeuille? Hoe zit het met uw

marktpenetratie per segment en hoe gezond zijn uw klanten?

GeoTop biedt u een bijzonder gedetailleerde profielanalyse en

legt het dna van uw ideale klant bloot om op basis daarvan de

juiste leads aan te reiken.

Waarom GeoTop?



GeoTop – Klanten analyseren

U vindt GeoTop onder Tools > Klanten analyseren.



U opent een eerder bewaarde analyse of start een nieuwe.

GeoTop – Klanten analyseren



U plakt de ondernemingsnummers van uw klanten in de tool en

voegt de door u gerealiseerde verkoop facultatief toe voor een

extra invalshoek in de analyse.

Wanneer u de gerealiseerde verkoop toevoegt, is het belangrijk dat u het 

totaalbedrag per ondernemingsnummer in de tool kopieert.

GeoTop – Klanten analyseren



U ziet het aantal geïdentificeerde bedrijven, raadpleegt de details

rond niet-teruggevonden ondernemingen en voegt extra klanten

toe indien het er meer dan 5.000 zijn.

Kies ‘Verder naar overzicht’ om de analyse te starten.

GeoTop – Klanten analyseren



U komt in de basis-navigatie van de tool terecht. Hier slaat u uw

analyse op, voegt u eender wanneer klanten toe en kiest u één

van de opties om uw klanten te analyseren.

Er zijn verschillende manieren om uw klanten te analyseren:

• Klanten (= lijst met sorteeropties en link naar bedrijfsfiches)

• Geo (= geografische spreiding op kaart)

• Analyse (= gedetailleerd profiel en selectie prospecten)

• Benchmark (= onderlinge vergelijking kerncijfers)

GeoTop – Klanten analyseren



U sorteert uw klanten op een 

kerncijfer naar keuze en klikt 

door naar de individuele 

bedrijfsfiches.

Onder opvolging ziet u welke 

ondernemingen u monitort 

(Alertservice) en een eigen 

typering of commentaar 

toegewezen hebt.



De geografische spreiding wordt zowel in een tabel als op een

kaart (volgende slide) getoond.

U ziet het aandeel van elke 

provincie voor zowel aantal 

klanten als verkoop en zoomt in 

op een bepaalde regio. 

GeoTop – Klanten analyseren



De geografische spreiding wordt zowel op een kaart als in een

tabel (vorige slide) getoond.

Elke gemeente wordt ingekleurd 

in functie van het aantal klanten 

of het aandeel in uw verkoop, 

zodat regionale discrepanties en 

blinde vlekken in één oogopslag 

duidelijk worden. Inzoomen kan.

GeoTop – Klanten analyseren



Via ‘Analyse’ ziet u het profiel van 

uw klanten, inclusief de markt-

penetratie per segment. Gebruik 

het blauwe trechtertje om dat 

segment in detail te analyseren.

Regio



Gezondheid

Dankzij de score of algemene gezondheidsindicator ziet u meteen welk stuk van 

uw portefeuille en dus ook uw omzet gevaar loopt. U klikt op het aantal om te 

bekijken welke klanten dat zijn.



Activiteit



Bedrijfsgrootte:

- Werknemers



Bedrijfsgrootte:

- Omzet



Bedrijfsgrootte:

- Toegevoegde waarde



Oprichtingsdatum



U gebruikt die analyse om leads te identificeren met hetzelfde dna

als uw klanten en vanuit uw invalshoek voor prospectie.

Selecteer de gewenste segmenten 

bij verschillende parameters en 

bereken het aantal prospects.

GeoTop – Prospecten identificeren



U ziet het aantal prospects die aan het door u gekozen profiel

beantwoorden en bekijkt ze in lijst of op kaart.

GeoTop – Prospecten identificeren



U sorteert uw leads op een 

kerncijfer naar keuze en klikt 

door naar de individuele 

bedrijfsfiches.

U verrijkt de selectie met 

bedrijfs- en contactgegevens en 

exporteert ze om in uw 

campagne of crm te integreren.



Via de filters verfijnt u uw selectie tot de prospecten die aan de

voorwaarden voor uw campagne beantwoorden.

GeoTop – Prospecten exporteren



U kiest de contactpersonen en 

maximaliseert het resultaat via 

de handige cascade-functie.



U kiest de bedrijfsgegevens en financiële kerncijfers die u aan uw

exportbestand wenst toe te voegen.

GeoTop – Prospecten exporteren



Na bevestiging ontvangt u uw bestand meteen via mail. U betaalt via de

voordelige credits die aan uw login gekoppeld zijn of via factuur.

GeoTop – Prospecten exporteren



Trends Top login
Kies uw formule op trendstop.be/groei

Eerst proberen?
Neem een testlogin via trendstop.be/trial

Assistentie
• Online chat

• info@trendstop.be

• 02 702 71 21 

Get started!


